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F I Z Y C Z N E  I C H E M IC Z N E  Ś R O D K I 
O B R O N Y  W  Ś W I E C I E  Z W I E R Z Ę 

CYM .

Jeść, lecz nie dać się zjeść — oto pro
blemat, k tóry  s ta je  co chwila przed każ
dą is to tą  żyjącą. Zwierzęta roślinożerne 
są pokarm em  mięsożerców, k tó re  również 
pożerają się wzajemnie. W tej walce 
o byt, którą prowadzą wszyscy, zarówno 
napaść, jak  i obrona, wytw orzyły  środki 
najprzeróżniejsze, najbardziej przemyśl
ne, niekiedy zupełnie nieoczekiwane. Bro
nią s ta ły  się w szystkie  postaci energii: 
przyciąganie międzycząsteczkowe, ruch, 
dźwięk, światło, ciepło, elektryczność, 
energia chemiczna. Przy jrzy jm y się ich 
zastosowaniu w świecie zwierzęcym.

A. Fizyczne środki obrony.

I. Energia mechaniczna. S iły  cząsteczkowe. 
Zbroje naturalne. Międzycząsteczkowe siły 
przylegania zużytkowane zostały na całej 
rozciągłości drab iny  zwierzęcej do budo
wania wałów ochronnych, lub broni za
czepnej: skóra, inkrustow ana krzemionką,

lub solami wapiennemi, szkielet zewnętrz
ny szkarlupni, skorupy chitynowe s taw o
nogów, mineralne i konćhiolinowe muszle 
mięczaków, pokrycia z łusk, piór i wło
sów kręgowców, dzioby lub szczęki, 
uzbrojone w zęby tnące, piłujące, haczy
kowate i t. p., kleszcze i pazury, żądła 
i kolce, macki, przyssawki i t. d. — oto 
naturalne środki, osłaniające ciało zwie
rzęce przed niebezpieczeństwem zewnętrz- 
nem. Lecz obok nich widzimy tworzenie 
pancerzy i uzbrojeń sztucznych. Zwie
rzęta  miękkie, w b raku  skorupy lub m u
szli naturalnej, budują sobie pochwy — 
czasowe lub s ta łe—z piasku i kamyków, 
tak  np. osłonice, głowonogi, pierścienice- 
rurówki; tu  zaliczyć trzeba kokony j e 
dwabników, pochwy n iektórych larw, wo
skowe komórki pszczół, sieci pająków 
i t. d.

Lepki płyn, śluz, wydzielany przez m ię
czaki i inne zwierzęta — ma również 
znaczenie ochronne.

Ta sama konieczność obrony i walki 
wytworzyła zjawisko komensalizmu, b a r 
dzo wśród zwierząt częste. Mały krab 
Pinnotheres zamyka się w muszli żywe
go omułka i przebywa w idealnej z nim 
zgodzie. Jam ę skrzelową lub u s tną  wielu
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ryb  zamieszkują mnogie skorupiaki, p ie r 
ścienice, a naw et drobne r.ybki. Nie bę
dziemy tu  szerzej opisywali znanego 
przykładu współżycia B ernarda  pus te ln i
ka z ukwiałem (Adamsia). Pasorzytnic- 
two związane j e s t  z komensalizmem sze
regiem  form przejściowych. Stanowi ono 
również jednę  z postaci obrony przed 
zagładą.

P roblem at wzrostu  ciała u zwierząt, 
posiadających tw arde  przykrycie, bywa 
rozstrzygany w rozm aity  sposób. Gdy 
skorupę tworzy mozaika z licznych zes ta 
wionych kawałeczków, w ystarcza, by 
każdy z nich wzrastał przez dołączanie 
się cząsteczek, zarówno do powierzchni, 
j a k  i do brzegów. W  ten sposób rośnie 
skorupa jeżowców i żółwi. Muszla m ię 
czaków brzuchonogów teoretycznie jest 
osłoną stożkow atą  pustą, spiralnie zw i
n iętą  wkoło osi. Tu wzrost odbywa się 
na poziomie otworu, lub otwartej pod
s taw y  stożka,, k tó ry  wydłuża się, tworząc 
nowe sk rę ty  spirali. Równocześnie d a 
wna część muszli grubieje. Muszle m ał
żów rosną również brzegami wolnemi, 
grubiejąc  równocześnie na powierzchni 
wewnętrznej.

Skorupa stawonogów nie może w zra
stać w ten sposób. Jes t to  pancerz zmi- 
neralizowany, nierozciągliwy, p rzeszka
dzający wzrostowi, zwierzę musi go zmie
niać. W itzou wykazał, że linienie u ho
mara, raka, langus ty  zaczyna się od u tw o
rzenia się pęknięcia poprzecznego na 
grzbiecie zwierzęcia, pomiędzy pierwszym  
pierścieniem odwłoku, a skorupą, po k ry 
w ającą  p rzedn ią  część głowotułowia. 
Przez tę wązką i j e d y n ą  szczelinę przejść 
musi całe ciało homara, z w yrostkam i, 
mackami, kleszczami, nogami i skrzela- 
mi. Zwierzę uw aln ia  naprzód przednią 
część ciała, wyciąga kleszcze i łapki z ich 
skorupek. W  dnie, poprzedzające l in ie 
nie, przyleganie  pomiędzy ciałem a sko
rupą zmniejsza się w sku tek  pojawienia 
się między nimi nawpół p łynnej galarety . 
Pomimo to jednak , hom ar z trudnością  
przesuw a kleszcze przez wązki kanał 
pierwszych stawów łapy, niekiedy też 
z wielkiego wysiłku łapy zostają oderw a
ne. Najczęściej wszakże hom arowi udaje

się wyzwolić zupełnie przednią  część 
ciała; w ysuw a się on przez szczelinę 
grzbietową, zbolały i zmęczony. Dla w y
dobycia tylnej części ciała wykonywa n a 
gły skok naprzód, w yciąga odwłok i od
ry w a  go od dawnych osłon.

U owadów problem at wzrostu ciała roz 
s trzyga  się w sposób analogiczny. L i
nienie dotyczę tylko larw; owad dosko
nały  nie zmienia skóry i nie rośnie, za
chowuje tę sarnę wielkość, naw et żyjąc 
po kilka lat, j a k  np. królowe pszczół 
i mrówek. Zresztą większość owadów 
żyje zaledwie kilka dni, lub kilka godzin. 
Niektóre motyle nie jedzą  nic przez ciąg 
swego żywota powietrznego.

Ił. Energia cynetyczna. Siła  i szybkość ru 
chów napastniczych i obronnych. Ruchy są 
spowodowane przez działanie mięśni, k tó 
re, kurcząc się, zbliżają swe punkty  p rzy 
czepienia i wprowadzają w ruch narządy, 
do których są przytwierdzone. Ponieważ 
mięśnie sk ładają  się z włókien jednako 
wych, a więc z jednos tek  podobnych, ja- 
snem  jes t ,  że siła ich, mierzona ciężarem 
P, k tó ry  ich kurczliwość będzie równo
ważył—zależy od ilości włókien, tw orzą
cych mięsień i j e s t  proporcyonalna do 
jego  przekroju  poprzecznego. Szerokość 
zaś ruchu, t. j. wysokość H, na ja k ą  mię
sień może podnieść ciężar P, będzie za
leżna od długości mięśnia.

Ta sam a waga m ięśnia wykona pracę 
o wartości stałej: P x H ~ C .  Lecz mię
sień gruby  i krótki podniesie znaczny 
ciężar P  na niewielką wysokość h, gdy 
tym czasem  mięsień długi i cienki pod
niesie m ały ciężar p na znaczną w yso
kość H.

P X h= C ; pX H— C; P X h = p X H .

Zasada powyższa ma liczne zastosowa
nie w ekonomii zwierzęcej. Ruchom 
o małej skali, j a k  np. szczęk naszych, 
odpowiadają mięśnie kró tk ie  i grube, b a r 
dzo silne. Ruchy naszych członków w y
konywane są przez mięśnie długie, n ie 
zbyt grube o wielkie] amplitudzie i ś re d 
niej sile.

Z tej samej przyczyny drobne zw ie
rzęta mają pozornie siłę znacznie większą 
od zw ierzą t dużych. Siła konia, w ażące
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go 600 kg, mierzona dynamom etrem  Re- 
gniera, stanowi 2/3 jego  wagi, tj. 400 kg. 
Są chrabąszcze, ważące 1/6 g, k tóre mogą 
zrównoważyć 10 g, t. j. wagę 66 razy 
większą od swojej. Zjawisko to tłum a
czy się w prosty  sposób. Zwierzęta małe 
posiadają bardzo krótkie mięśnie, o ol
brzymiej ilości włókien na jednostkę  wa
gi. Gram m ięśnia chrabąszcza podniesie 
100 g na przestrzeni 1 cm w ciągu se
kundy; mięsień konia przezwycięży opór 
1 g na przestrzeni 1 m (na sek.). W obu 
razach praca będzie jednaka:

100 g X  1 cm =  1 ^ X  100 cm■
Liczby te oczywiście nie są i lustracyą 

ścisłą, gdyż niemożna porównywać zwie
rzą t  tak  oddalonych. A bsolutna siła m ię
śni ( t. j .  ciężar, k tóry  1 cm2 mięśnia m o
że zrównoważyć) zmienia się w zależno
ści od ga tunku  zwierzęcia: 9—10 kg dla 
łydki człowieka, 3 kg dla mięśni żaby 
i 1 kg dla mięśni kleszczy skorupiaków, 
mięśnie muszli os tryg  m ają  silę 6—8 kg 
na 1 cm3; mięśnie zwierząt niższych są 
słabsze od naszych.

Szybkość ruchów stanowi potężny śro
dek w walce o byt. Minimum czasu, 
upływającego pomiędzy napaścią, a r u 
chem obrony, tak  zw. czas stracony, za
leży od szeregu zjawisk fizyologicznych, 
odpowiadającychpew nem u stopniowi iner- 
cyi lub lenistwa naszych narządów n e r 
wowych i mięśniowych. W ypracowanie 
w mózgu ak tu  woli wym aga bardzo okre
ślonego czasu, przekraczającego 1/10 sek.; 
przeniesienie rozkazu z mózgu do mięśni 
drogą nerwową odbywa się z szybkością 
50 m, na 1 sek. Wreszcie mięśnie muszą 
wyjść ze s tanu  bierności, co również czas 
zabiera.

Wymierzono wedle metody Helmholtza 
(1850) ten  czas stracony; w  ten  sposób
można oznaczyć szybkość działania woli
lub podniety na nerw y  ruchowe. W yno
si to na sekundę:

u człowieka i ssaków 4 0 - 5 0  m
» żaby 30 „
„ homara 6— 10 „
„ krocionogów 21,/2m i i2 0 cm
„ mięcz.-głow. i brzuch. 4— 1 m i mniej 
„ szczeżui 1 cm.

Ponieważ rozmiary zw ierząt niższych 
są drobne — ich „czas s traco n y “ nie ma 
prawie znaczenia. Byłoby jednak  inaczej, 
gdyby skorupiaki, lub mięczaki dosięgały 
wielkości wieloryba. Podnieta ruchow a 
dochodziłaby do mięśni po kilkunastu  se 
kundach. Skorupiak taki sta leby się w wal
ce spóźniał.

Autotomia, czyli okaleczenia obronne. U cie
czka je s t  również środkiem obrony. Gdy 
różne sposoby zawiodą, gdy  zwierzę zo
staje złapane, n iek tó rym —pozostaje osta
teczne wyjście: złamanie schwytanej koń 
czyny i ucieczka. Padalec, jaszczurki 
lamią ogon; skorupiaki, owady i pa jąk i— 
łapy; gwiazdy morskie — ramiona. Krab 
może w ten sposób kolejno stracić wszy
stkie łapy. Złamanie u zwierząt tych ma 
siedlisko w środku 2 go staw u (licząc od 
ciała) i idzie wzdłuż istniejącej już  bró- 
zdy. W ykazano doświadczalnie, że u k ra 
ba martwego lub ze sparaliżowanym s y 
stem em  nerwowym, łapy są bardzo od
porne i mogą znieść ciągnienie =  100- 
krotnej wadze ciała. Złamanie zatem je s t  
wywołane przez ruch  czynny. Krab sam 
łamie łapę przez skurcz energiczny m ię
śnia, specyalnie do tego służącego. Cie
kawe, że autotomia je s t  aktem czysto od
ruchowym; wola zwierzęcia w nim nie 
uczestniczy. Odbywa się on bowiem n a 
wet po wyrwaniu węzłów mózgowych, 
lub po pozbawieniu zwierzęcia czucia, 
lecz wtedy, gdy  nerw podwójny łapy zo
staje  podrażniony przez uszczypnięcie, 
przyduszenie, lub inny czynnik. Je s t  to 
zatem mechanizm nerwowy ślepy. Ranę 
autotomiczną zamyka specyalna błona. 
Dodajmy, że najczęściej członek stracony 
regeneruje  się szybko. Podobny charak 
ter reileksu nerwowego mają autotomie 
u innych zwierząt, np. pozbywanie się 
podczas napaści przez nagie mięczaki 
morskie (Aeolis, Tethys) mięsistych bro
dawek grzbietowych. W podobnych oko
licznościach holoturye w yrzucają  w nę trz 
ności.

Udawanie śmierci. Wiele owadów, pa ją 
ków, skorupiaków pada lub zwija się 
w kulę, udając, że są nieżywe. Niektóre 
mięczaki nieruchomieją, sym ulując m ar t
wotę.
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III. Energia akustyczna. Dźwięk. Głos. 
W ydawanie głosu i dźwięków ma znacze
nie fizyologiczne; spotyka się u wielu 
owadów i u  większości kręgowców.

Owady powietrzne brzęczą w skutek  po
ruszania  skrzydłam i (mucha w ykonyw a 
330 poruszeń na  sekundę, bąk  — 246, 
p szczo ła— 190, osa — 110. Marey). W ła 
ściwy głos owadów je s t  dźwiękiem w yż
szym, w edług Landoisa i B urm eis tra  po
chodzi on z d rgań  małych blaszek skó r
nych, leżących na poziomie stygm atów . 
U koników polnych drga rodzaj błony 
bębenkowej, przeciągniętej na stronie 
grzbietowej pomiędzy tułowiem, a odwło
kiem. C harak terystyczne , ostre  dźw ię
czenie samców u wielu owadów pochodzi 
z mechanizm u, podobnego do koła zęba
tego Savarta : ch itynow y w ystęp  skrobie 
ząbkow atą  lub row kow atą  powierzchnię 
błonki, naprzeciw  której leży; s tąd  tony 
nadzwyczaj ostre (3 000 — 4 000 na sek. 
u  świerszcza w edług  Kreidla i Regena). 
U skoczków w ypukłość chitynow ą tw o- 
rzy w ysta jąca  żyłka skrzydeł, o n ią  po
ciera się szereg ząbków, osadzonych na 
spłaszczonej pow ierzchni uda  łapek t y l 
nych. W ielkie zielone koniki polne w y 
dają  dźwięki, pocierając brzeg  chityno- 
wry, obram ow ujący  część prawego s k rz y 
dła, o brózdkow aty  występ skrzydła  le
wego. Śpiew św ierszczy pochodzi z po
cierania  krawędzi skrzydeł o siebie.

Co do mechanizmu, powodującego krzyk  
trupiej główki (Acherontia  atropos), nie
ma jeszcze zgody. Chrząszcze z ga tu n k u  
Anobium w ydają  dźwięk tyk -tak  zegaro
wego.

Istn ie je  niewielka liczba ryb, w y d a ją 
cych dźwięki, lecz dotychczas są mało 
zbadane.

Węże, jaszczu rk i ,  krokodyle, płazy 
i ssaki w ydają  dźwięki na sku tek  wibra- 
ćyi w krtani. P łazy  i ssaki byw ają  z a 
opatrzone w kieszenie—rezonatory. U p ta 
ków  dźwięki tworzą się w k r ta n i  dolnej, 
znajdującej się na  poziomie połączenia 
oskrzeli z tchawicą.

U większości zwierząt głos ma znacze
nie w stosunkach  społecznych, rodzin
nych i płciowych. Niekiedy bywa n a rzę 

dziem obrony: przeraża, demoralizuje i od
dala przeciwnika.

W  ostatnich czasach pojawiło się tw ier
dzenie, że mowa artykułow ana nie j e s t  
cechą wryłącznie ludzką, lecz istnieje 
w zaczątku u małp człekokształtnych, 
a naw et u psów.

IV. Energia promienista. Światło.

Tworzenie energii promienistej. Zwierzęta 
m orskie z różnych skupień zoologicznych, 
j a k  np.: noctiluca, meduzy, skorupiaki, 
ryby, polipy, robaki, osłoniće (pyrosoma), 
szkarłupnie, mięczaki—świecą. Pomiędzy 
mieszkańcami lądu wyliczyć można tylko 
kilka okazów fosforescencyi: krocionogi, 
owady (robaczki świętojańskie, Lampy- 
ris splendidula, Luciola italica; trop ikal
ne: Pyrophorus  noctilucus). Na 1007 ryb  
g łębinowych 112 gatunkó w, t. j .  zaledwie 
V, posiada blaszki fosforyzujące. Odcień 
światła  tych  zwierząt byw a niebieskawy, 
zielonawy, biały.

Pochodzenie światła. Światło emanuje ze 
specyalnych narządów gruczołowych, k tó 
rych kom órki w y tw arzają  szczególną sub- 
s tancyę  świetlną, jeszcze niewyodrębnio- 
ną. Kombinacya tej substancyi z tlenem 
w obecności wody, je s t  prawdopodobnie 
w arunk iem  sine qua non zjawiska. N a
rządy  fosforescencyi suche przestają  św ie
cić; lecz proszek z nich zmoczony w po
w ietrzu  świeci znowru. W ydzielanie się 
ciepła podczas fosforescencyi je s t  zupeł
nie nieznaczne (*np. światło owadów t r o 
pikalnych daje 400 razy mniej ciepła niż 
płomień o tej samej sile świetlnej). Lan- 
gley, Very i Pfeffer uważają, że to „zi
mne" światło zwierzęce j e s t  najekono- 
miczniejszą postacią oświetlenia n a tu ra l 
nego.

R. Dubois zbudował pierwszy lampy 
bak teryalne , t. j. zbiorniki szklane, w y 
pełniane hodowlą Bacterium  phospho- 
reum . Na w ystaw ie  1900 r. w' Paryżu  
jedna  z sal byia w ten sposób oświetlo
na. Siła tego św ia tła  je s t  jed n a k  bardzo 
staba; próby zastosowania go do fo togra
fowania i do lam pek górników—nie udały 
się. Gadeau de Kerville opisuje, że Plo- 
ceus baya  indyjski umieszcza e la terydy  
świetlne u wejścia do swTego gniazda,
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bądź jako drogowskaz dla siebie, bądź 
dla odstraszenia węży.

Pożytek ekologiczny fosforescencyi. Światło, 
wydzielane przez narządy fosforyzujące, 
zastępuje zwierzętom głębinowym oświet
lenie naturalne. Inaczej istnienie oczu, 
nieraz olbrzymich, u zwierząt, żyjących 
w zupełnej ciemności, nie miałoby zna
czenia. Photoblepharon palpebratus (ry
ba), oprócz latarni, ma reflektor, u tw o
rzony przez w arstw ę kryszta łów  śmiecą
cych i rodzaj zasłony, k tó rą  może dowoli 
przesłaniać światło. N arządy fosfores- 
cencyi zwierząt powierzchniowych mają 
pewno znaczenie przynęty , w dzień 
świecenie ustaje. Wiadomo, że światło 
przyciąga wiele zwierząt m orskich (ry 
bacy korzysta ją  z tej właściwości; dla 
przywabienia ryb, k rew etek  i t. d. um ie
szczają na brzegu łodzi pochodnię. R y 
bacy z Archipelagu Malajskiego jako 
światła używają narządów fosforescencyi, 
odjętych rybom  Anomalops). U niek tó
rych  zwierząt, zaopatrzonych w narządy 
parzące, świecenie zastępuje barw y w i
doczne i służy do oddalenia n ieprzyja
ciela. U owadów fosforescencya ma zna
czenie płciowe; u  innych zwierząt je s t  
zapewne następstw em  reakcyj katabołicz- 
nych  organizmu i nie przynosi szczegól
nych  korzyści (bakterye, skorupiaki itd.).

Podobieństwo ochronne, Mimetyzm. W chła
nianie i odbijanie światła  słonecznego od 
powierzchni ciała zwierzęcego w ytw o
rzyło szereg ciekawych zjawisk.

Homochromia stała. Zwierzęta, zamiesz
kujące środowiska zabarwione jednolicie 
na znacznej przestrzeni, p rzy jm ują  barwę 
tego środowiska. Niedźwiedź biały, lis 
niebieski, zając polarny, ku ra  śnieżna 
i t. p. m ieszkańcy okolic a rk tycznych  są 
barw y białej, przynajmniej w zimie. Strój 
śnieżny ochrania  je  w walce o byt; po
zwala zbliżać się do zdobyczy, niebędąc 
widzianym. Lew, szakal, wielbłąd, ga- 
zella są popielato-żółte, j a k  gorące piaski 
ich ojczyzny. Ta „barwa pu s ty n i“ je s t  
charak te rys tyczna  dla fauny Arabii i Sa
hary. Zwierzęta wodne są  przejrzyste, 
jak  woda, w której przebywają. Drobne 
ssaki, zam ieszkujące pola upraw ne, jak  
np. chomik, suseł, łasica, zając— mają fu 

terko koloru ziemi. Barwy zielone są 
częstą właściwością owadów, gadów, p ła 
zów, żyjących w trawie, lub na liściach. 
Ten rodzaj przystosowania isto t żywych 
widzimy zresztą na każdym kroku. Zw ie
rzęta o sukni jaskraw ej, przyciągające 
wzrok, zabezpiecza smak w strę tny  mięsa, 
albo przykry zapach. Wallace i Bates 
badali te zjawiska i uważają barwę j a 
skraw ą za znak zapobiegawczy, służący 
dla odróżnienia od gatunków jadalnych.

Mimetyzm, specyalny. Podobieństwo zwie
rząt do przedmiotów otaczających rozcią
ga się niekiedy do szczegółów: motyle 
nocne bywają podobne do ułamków ko
ry; motyle dzienne — do zeschłych liści; 
gąsienice prostoskrzydlych upodobniają 
się do łodyg zboża, lub zeschłych gałę
zi; szarańcza — do kawałków kamieni; 
Phyllium siccifolium z Jaw y  ma barwę 
i kształt  liści.

Mimetyzm zmienny. Niektóre zwierzęta 
udoskonaliły proces homochromii i zmie
niają barwę równolegle do zmiany, ja k a  
zachodzi w środowisku, w k tórem  żyją. 
Gronostaj i wiele zwierząt syberyjskich, 
zając biegunowy i in. są białe jedyn ie  
w zimie. Na wiosnę białe uwłosienie zo
staje zastąpione futerkiem barw y ziemi. 
Zmiana ta  odbywa się stopniowo w cią
gu paru tygodni. Ryby, gady, płazy, sko
rupiaki i mięczaki posiadają tę w łaści
wość w stopniu nadzwyczajnym. Najkla- 
syczniejszym przykładem je s t  kameleon. 
Zmiany zabarwienia pochodzą od ku rcze
nia się i rozszerzania chromatoforów. 
Chromatofory są to umieszczone w skó
rze małe kieszonki, napełnione subs tan -  
cyą barwną: czarną, bronzową, żółtą itd. 
Gdy kieszenie te są skurczone, s ta ją  się 
prawie niewidoczne, j e s t  to faza jasnego 
zabarwienia skóry; rozszerzone — tworzą 
cienką w arstw ę barwną, — je s t  to faza 
ciemnego zabarwienia. Zmiany te  z a 
chodzą pod wpływem system u nerw owe
go, dzięki mechanizmowi refleksyjnemu, 
którego punktem  wyjścia je s t  działanie 
światła kolorowego na oko zwierzęcia.

Ośmiornice, sepie posiadają zbiorniki 
a tram entu , k tó ry  mogą wylewać w cza
sie ucieczki, lub gdy są  napastowane. 
A tram ent ten  tworzy w wodzie nieprze-
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nikliwy obłok. Sepioła łączy działanie 
chromatoforów z w ylewaniem  atram entu . 
Gdy pływa na piaszczystem  dnie w peł- 
nem  słońcu, j e s t  jasna ;  ścigana, ciska 
a tram ent, k tó ry  ja k  czarny obłoczek okry
wa jej ślad. Syfonofory i k ilka  mięcza
ków nagich wydzielają za najlżejszem 
dotknięciem  obłok płynu czerwonego, lub 
żółtego, czyniąc wodę nieprzezroczystą.

Mimetyzm właściwy. Mimikry. Zdum iew a
jące  podobieństwo niektórych much do 
bąków ułatw ia  im wlatywanie do gniazd 
bąków i składanie  w nich jaj . Larwy, 
zrodzone z tych jaj , z jadają  miód i za 
pasy, przeznaczone dla potom stwa gospo
darza. Każdy ga tunek  bąków posiada 
swego dw uskrzydłego wyzyskiwacza.

Wiele owadów dw uskrzydłych  upodob
nia się do błonkoskrzydłych, zaopatrzo
nych w żądło, broniąc się przez tę symu- 
lacyę od napaści owadożerców. Motyle 
z ga tu n k u  Sesia m ają  kształt, barwę i w y
gląd os; wielkie m uchy bronzowe (Eri- 
s talis tenax), k tóre w lecie k rążą  nad 
kwiatami, są bardzo do pszczół podobne; 
do wężów jadow itych  upodobniają się 
pewne żmije nieszkodliwe.

Wiele zwierząt dla odparcia wroga 
przybiera wygląd groźny, podnosi sierść 
lub pióra, zgrzyta  zębami i t. d. Rogi 
gąsienic „inerm es“ sym ulu ją  broń s tra sz 
liwą, podobnie kolce i ostrza, pokryw a
jące  pancerz n iek tó rych  chrząszczy. Gą
sienice H arpya w yrzucają nici czerwone, 
gdy j e  niepokoją. Motyl Sphinx zawdzię
cza swą nazwą wyglądowi, k tó ry  ma j e 
go gąsienica, sym ulująca zwierzę, p rzy 
gotowujące się do walki. Sepia niepoko
jona  ukazuje  dwie czarne krągłe  plamy 
na  grzbiecie; sym ulu ją  one oczy jakiegoś 
fan tastycznego zwierzęcia.

W edług  art . Leona Fredericqa 

w  Scientia (R ivista di scienza) 1/V II 1913 roku.

N. M.
(Dok. nast.).

P R Ó B Y  Z A S T O S O W A N IA  W P Ł Y 
W U  P R O M IE N I  R A D U  D O  B A D A Ń  

N A D  D Z IE D Z IC Z N O Ś C IĄ .

(Dokończenie).

W jak i  sposób jądro  uszkodzone przez 
działanie radu  zostaje wyeliminowane ze 
zdrowej części jaja , mają wykazać spe- 
cyalnie tem u poświęcone badania G. i P. 
Hert wigów.

Dowód cytologiczny na partenogene- 
tyczny rozwój larw, powstałych przez 
kombinacye ja ja  normalnego i plemnika 
uszkodzonego promieniami radu, G. H e r t 
wig przeprowadza na elementach płcio
wych jeżowca. Do zapładniania używał 
sperm y wystawionej przez 12 godzin na 
działanie radu. J a ja  dzieliły się wtedy 
na trzy  nierówne blastomerony, z czego 
był taki skutek, że blastule składały się 
po połowie z wielkich i małych komórek. 
Takie zjawisko nasuw a Hertwigowi myśl, 
że jeden  z blastomeronów musiał zostać 
silniej uszkodzony niż drugi. Po 30—40 
godzinach prawie wszystkie ja ja  giną, 
niedoszedłszy naw et do s tadyum  ga- 
struli. Mikroskopowo zmiany te rozwo
jowe przedstawiają obraz nadzwyczaj cie
kawy. Jądro  plemnika jeżowca, wniknąw
szy do ja ja , nie pęcznieje, ale jako  zbita 
g rudka  chrom atynow a zatrzym uje  się 
z boku jąd ra  jaja, k tóre w ytw arza  sobie 
tym czasem  promieniowanie i przechodzi 
w zupełnie norm alny podział karyokine- 
tyczny. Za podziałem jądra idzie podział 
plazmy. W  ten sposób niezmienione j ą 
dro p lem nika  dostaje się do któregoś 
z dwu blastomeronów. Takie obrazy są 
rzadsze, częściej zdarza się, że główka 
plem nika  w ędruje dalej i dostaje się 
w obręb wrzecionka, coprawda pozostaje 
ona tu ta j  znowu jako  zbita grudka, ale 
już  swoją obecnością w tem tery toryum  
ja ja  powoduje to, że chromozomy z j ą 
dra  j a j a  p rzyb iera ją  już  ułożenie n iere
gularne i rozpadają się częściowo na zia
renka. W  tym  przypadku plazma nie 
dzieli się już  i n as tępny  podział, mający 
prowadzić do cz terech  blastomeronów,
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odbywa się w jednem  tery toryum  pla- 
zmatycznem. Jądro  plemnika dotychczas 
zbite, rozpadłszy się na nieregularne 
ziarnka, układa się jak b y  pomost między 
obiema gwiazdami m acierzystemi, w któ
rych już niemożna się doszukać norm al
nych pętli chromatynowych, bo poroz- 
padały się na drobne ziarnka. Jeszcze 
inne obrazy otrzym ujemy, gdy jądro  
plemnika po pierwszym podziale karyoki- 
netycznym zespoli się z jądrem  jednego 
z dwu blastomeronów. Do tego przypad
ku Hertw ig odnosi blastule, składające 
się z małych i olbrzymich komórek. Te 
ostatnie pochodzą właśnie z tego blasto- 
meronu, k tóry  składa się ze zdrowego 
i chorego jądra . W razie użycia do za
płodnienia spermy, na k tó rą  działał rad 
(R I, patrz wyżej) przez 15 godzin, H ert
wig spotykał podział przez pączkowanie. 
W tym  przypadku oba ją d ra  zlewają się 
ze sobą i rosną do rozmiarów olbrzymich. 
Jądro to, w którem spo tykają  się ziarna 
silnie się barwiące, a k tóre nasz badacz 
uważa za wakuole, wydłuża się w stronę 
obu biegunów i często ulega podziałowi 
amitotycznemu. Objaw ten  Hertw ig spo
tykał stosunkowo rzadko, częściej zaś 
zdarzało się, że jądro  nadmiernie powięk
szone wytwarza sobie kilka, 3—4, a n a 
wet 5, promieniować. Natenczas osłonka 
ją d ra  zanika, pojaw iają się mniej lub wię
cej wykształcone 3 pętle chromatynowe, 
k tórych ilościowo, j a k  twierdzi z całą 
stanowczością, nie j e s t  więcej niż w j ą 
drze $, chrom alyna zaś p lem nika ma być 
skupiona w 4 bezpostaciowych grudkach, 
spotykanych tu  i owdzie w obrębie k tó 
regoś z promieniowań. Już wyżej wspo
mniałem, że G. Hertwig nie znalazł u j e 
żowców' potwierdzenia fak tu  stw ierdzo
nego u żab, że po dłuższem działaniu 
promieni radu  na plemniki rozwój prze
biega normalniej. U jeżowców rozwój 
nigdy nie wychodził poza kilka b lasto
meronów lub patologicznie zmienioną bla- 
stulę. Tę niezgodność t łum aczy w ten 
sposób, że podczas gdy  ja je  żaby potrafi 
zupełnie wyeliminować wpływ radem 
uszkodzonego jądra , to na tom iast  ja je  j e 
żowca je s t  w tym względzie bezsilne. 
Uważa dalej za prawdopodobne, że ja je

żaby może wciągnąć z powrotem w y 
dzielone drugie ciałko kierunkowe i uzu
pełnić niedobór chrom atyny, niedostar- 
czonej przez plemnik.

Losy chrom atyny promieniami radu 
zniszczonej w jaju  żaby opisuje Paula 
Hertwig w rozprawie, wydanej ostatnie- 
mi czasy. Stwierdza ona tutaj, że chora 
część jąd ra  nigdy nie zlewa się ze zdro
wą, ale dostaje się zawsze w obręb któ
regoś z blastomeronów i tu  ulega powol
nej karyolizie. Już tutaj muszę zauwa
żyć, że gdybyśm y przyjęli z Hertwigami 
twierdzenie, że tylko jądro  je s t  przeno
śnikiem wpływu promieni radu, to w t a 
kim razie jądro, ulegające karyolizie 
w którym ś z późniejszych blastomeronów, 
musiałoby ujem ny wpływ przenieść na 
ten blastomeron, a przez to i na potomne 
jego komórki. W yniknąćby z tego m u
siały częścią zdrowe, częścią chore za
rodki, gdy tymczasem, ja k  widzieliśmy 
wyżej, patologiczny wpływ radu  odbija 
się na całych larwach, a nie na ich czę
ściach.

Aby usunąć wszelkie wątpliwości, że 
jądro  uszkodzone działaniem radu  zostaje 
wyeliminowane i ma się do czynienia 
z partenogenetycznym  rozwojem, a nie 
czem intiem, G. Hertw ig przeprowadza 
szereg pomiarów. Opierając się na zna
nym fakcie, że liczba chromozomów znaj
duje się w s tosunku prostym do powierz
chni jąder , robi pomiary jąde r  komórek 
wątroby i zwojów nerwowych z larw 
kontrolnych i uszkodzonych radem. Po
miary te dały mu rzeczywiście wynik 
przezeń oczekiwany, bo stosunek okazał 
się mniej więcej 2 : 1. Byłby to na jpo
ważniejszy dowód, że plemnik uszkodzo
ny radem  pobudza jedynie  ja je  do par- 
tenogenetycznego rozwoju, bo zresztą 
wniosek ten mąci badaczowi fak t  małej 
żywotności jego larw, gdy znane są p rzy 
padki z litera tury  (Delage, Shearer  i Lloyd, 
Bataillon, Loeb i Bancroft), że rozwój 
bezsprzecznie partenogenetyczny pozwala 
wyhodować larwy aż do metamorfozy. 
W  ostatnim  czasie Bataillon przez zw y
kłe tylko nakłucie ja j  żaby, otrzymywał 
rozwój, dający się kontynuować, aż do 
stadyum  przeobrażenia.
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Dotychczas rozpatryw ałem  doświadcze
nia, czynione z ja jam i normalnemi, za- 
płodnionemi obcą gatunkow o sperm ą i usz
kodzoną promieniami radu. Oprócz tego, 
H ertw ig w ykonyw a doświadczenia od
wrotne. Uszkadza radem  ja ja  i zapład- 
nia je  normalną, choć obcą gatunkow o 
spermą.

W  tej drugiej seryi doświadczeń roz
wój dochodzi! do stadyum  blastu li  lub 
najwyżej gastruli;  badacz nasz powiada, 
że rad  pozbawił ja je  jąd ra ,  bo odebrał 
mu wszelkie cechy życiowe, przez zapłod
nienie zaś obcą gatunkow o sperm ą o trzy
mano rozwój arrhenogenetyczny , k tóry  
w edług fak tu  stw ierdzonego przez prof. 
Godlewskiego ju n .  nigdy nie przekracza 
s tadyum  gastruli.

Ze względu na ciekawe wyniki z a trzy 
mam się dłużej jeszcze nad najnowszą 
rozprawą 0. Hertw iga, k tó ra  w ostatn ich  
dniach została ogłoszona. Za m ateryał 
doświadczalny posłużyły mu produkty  
płciowe traszki, k tóre  w ystaw iał na dzia
łanie promieni p i y, w ysy łanych  przez 
p repara ty  radowe o wartości:

I =  5,3 mg czystego RaBr2
II = 2 0 ,0  „ „ |  p rep a ra ty

III  = 51 ,0  ,, „ ) mezotoru.

Plemniki t ry to n a  oświetlał naprzód 
przez 5 m inu t R I i zmienionemi przez 
te czynniki plem nikam i zapładniał n o r
malne ja ja . P ierw szy  podział na  dwa 
blastom erony odbył się normalnie, drugi 
spóźnił się ju ż  nieco, a koniec gastru la- 
cyi przypadł o 48 godzin później niż nor
malnie, niektóre zaś wogóle nie osiągnęły 
s tadyum  gastru li ,  w ym iera jąc  na s ta 
dyum  blastuli. Pod m ikroskopem  można 
stwierdzić, że powodem tego są zmiany 
w sam ych  kom órkach, k tó re  p rzyb raw 
szy k sz ta łty  kuliste, często z cechami 
rozpadowemi, uw aln iają  się ze związku 
z innemi i zapełniają jam ę  blastuli.

Po upływie czterech dni larw y kon
trolne są już  wydłużone z zam kniętym  
kana łem  rdzennym , a przez rad uszko
dzone zaledwie przekroczyły  s tadyum  ga
s tru li  i zdołały w ytw orzyć  iałdy rdzenne. 
Różnice te w rozwoju z każdym dniem 
się potęgują: dość powiedzieć, że n a js ta r 

sza larw a eksperym enta lna  9-dniowa, k tó 
ra  zdołała się u trzym ać przy życiu, odpo
wiada 5-dniowemu zarodkowi kontro l
nemu.

Niemniejsze zaburzenia w rozwoju po
woduje naświetlenie radem  R I plemni
ków przez 15 minut. Z początku, jak  
zawsze, rozwój normalny, ale już  na s ta 
dyum  blastuli obrazy mikroskopowe oka
zują, że setki komórek, k tóre  się w ytw o
rzyły, niezdolne są do wytworzenia j e 
dnolitego nabłonka, dążą do przybrania  
kształtów  kulis tych i zwolnienia się od 
sąsiedztwa z innemi. Rzecz jasna , że t a 
kie rozbieżne dążności komórek nie po
zwalają na rozwój pomyślniejszy.

W edług schem atu, podanego wyżej, roz
woju tego upośledzonego przez krótkie 
i słabe działanie promieni radu należało 
już  a priori oczekiwać; nie zawiodło ró
wnież oczekiwanie, że silne i długotrwałe 
działanie promieni p i y rozwój larw po
prawi; zachodzi to wówczas, gdy prepa
ra ty  mezotorowe o sile 50,0 mg i 20,0 mg 
czystego RaBr2 działają przez 2 — 3 go 
dzin. Początek rozwoju poza niewielkiem 
spóźnieniem przebiega zupełnie norm al
nie aż do piątego dnia. Odtąd oznaki 
chorobowe, nazwijm y je  dla krótkości ra- 
dogeniczne, po tęgują  się z dniem każdym. 
Przedew szystk iem  rzuca się w oczy roz
dęcie brzucha, a przez to ścieńczenie 
ścian larwy, jej mała ruchliwość, niedo- 
kształcenie pewnych organów, np. luków 
skrzelowych. Poza tem larw y te są p rzy
najm niej o V, mniejsze od kontrolnych. 
J a k  słabe są to larwy, dość powiedzieć, 
że nie mogą się naw et uwolnić od zam y
kającej j e  otoczki galaretowatej i trzeba 
je  dopiero sztucznie z tych  więzów uw al
niać; uwolnione zaś okazują brak  ruch li
wości lub w ykonyw ają najwyżej ruchy  
drgające albo kołowe, bo m ają stale 
skrzyw iony ogon to w prawą, to w lewą 
stronę.

Opierając się na fakcie przez H. Polla 
stw ierdzonym, że ja ja  traszki można za 
płodnić sperm ą sa lam andry  i doprow a
dzić do stadyum  blastuli, 0. H ertw ig  po
dejmuje podobny eksperym ent, ja k  syn 
jego Giinther. Zapładnia mianowicie ja ja  
t ry tona  sperm ą salam andry, w ys taw iw 
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szy je przedtem  na działanie promieni 
p iY d w u  preparatów mezotorowych, k tó 
rych  siłę wyżej podałem, przez 21/4 go
dziny. J a k  należało się spodziewać z wy
ników G. Hertwiga, rozwój poszedł poza 
krytyczne stadyum  blastu łi i badacz o trzy
muje larwy, które liczą 30 dni życia. Są 
to zarodki przeważnie z w?yżej opisane- 
mi cechami chorób „radogenicznych"; 
jed n a  tylko larwa, k tó ra  najdłużej u trzy
mała się przy życiu, poza swą krótkością 
prawie że nie różni się od kontrolnej. 
Wobec tych wyników nie u lega w ątpli
wości, że część m ateryalu  przez ojca prze
kazanego zarodkowi została wyelimino
wana, aby to przypuszczenie, że jąd ra  
komórek larw tych m ają  połowę normal
nej ilości chrom atyny, czyli, j a k  badacz 
według nom enklatury  botanicznej się w y
raża, są haploidowe, s ta ra  się na figu
rach  karyokinetycznych  wykazać, że m a
my tylko połowę normalnej ilości chro- 
mozomów. Aby uniknąć zarzutu, że je s t  
to wynik przecięcia jądra , gdyby się po
sługiwał komórkami z organów w ew nętrz
nych, używa do rzeczonych poszukiwań 
komórek z płetwy ogonowej, k tó ra  u 3—4 
tygodniowej larw y je s t  zupełnie przezro
czysta i można ją, po zabarwieniu in to
to karminem boraksowym, całą bez po
krajan ia  badać pod mikroskopem. U pła
zów, a więc także u traszki według b a 
dań Fłemm inga, Mevesa, Rabla i t. d. 
jąd ra  zawierają 24 chromozomów. Otóż 
gdyby larwy, powstałe z komórki uszko
dzonej przez rad  i zdrowej, rozwijały się 
nie z całkowitą ilością chrom atyny, ale 
je j  połową, to chromozomów w jądrach  
komórek larw musiałoby być 12. I rze
czywiście badania  komórek w płetwie 
ogonowej potwierdziły  to przypuszczenie, 
ja k  wskazują  podane przez H ertw iga fo
togram y i rysunki. Założenie 0. Hertw i
ga, że j ą d ra  komórek jego larw są ha
ploidowe, znajduje również potwierdzenie 
w pomiarach komórek organów w ew nętrz
nych, j a k  w ątroby, system u nerwowego 
centralnego, mięśni, ciałek krwi i tkanki 
łącznej.

Dla ją d e r  komórek z rdzenia przedłu
żonego (medulla oblongata) nasz badacz 
obliczył średnicę:

dla kontrolnych 32,5 [x,
dla eksperym entalnych 23,0 [i.
Stąd objętość (gdy przyjmiemy, że j ą 

dro je s t  kulą) 185 jj.3 dla kontrolnych, 
110 n3 dla eksperym entalnych.

Podobne wyniki dały pomiary z komó
rek  wątroby: 

r —  5,95 dla kontrolnych, 4,65 dla ek
sperymentalnych.

Objętość zaś — 200,0 dla kontrolnych, 
100,4 dla eksperymentalnych.

Obliczenia na ciałkach czerwonych 
krwi dały średnią objętość: 

dla kontrolnych 104,0 [j.3, 
dla eksperym entalnych 48,23 ji:i. 
Pomiary jąder  komórek mięśni i tk a n 

ki łącznej dały wyniki analogiczne. W szę
dzie spotykamy stosunek objętości jąd e r  
1 :2 ,  a więc i-liczba chromozomów, we
dług przyjętej reguły, że liczby chromo
zomów jąder  m ają  się tak  do siebie jak  
ich objętości, będzie tworzyła proporcyę 
i : 2.

Przyjrzyjm y się pokolei każdemu 
z tych twierdzeń.

Niezawodnie czytelnik, śledząc wyniki 
eksperym entalne, powyżej krótko zebra
ne, doszedł do przekonania, że rzeczy
wiście rad, działając na plemnik, uszka
dza go tak  dalece, iż odbiera mu moż
ność uczestniczenia w procesach rozwo
jow ych ja jk a  i zdaje się nie ulegać wąt
pliwości, że w ciągu rozwoju zostaje zu
pełnie wyeliminowany i rozwój biegnie 
tylko z połową normalnej ilości chrom aty
ny, przekazanej przez jądro  jajka . W nio
sek stąd  wyciągnięty, że m am y z rozwo
jem  partenogenetycznym  do czynienia, 
zdawałby się więc zupełnie słusznym. 
Cóż my jednak  uważamy za partenoge- 
nezę, dzieworództwo?—Są to przypadki, 
w których  bez udziału plemnika rozwój 
ja jk a  zostaje zapoczątkowany, może to 
być czemś normalnem u n iek tórych  zwie
rząt, lub też daje się wywołać sztucznie, 
ja k  np. w tym  przypadku, kiedy Batail
lon przez proste nakłucie ja ja  żaby za 
początkowuje rozwój i prowadzi go aż 
poza metamorfozę lub,—w których Loeb 
działaniem czynników chemicznych pobu
dza ja je  do rozwoju. W  doświadczeniach 
Hertwigów rzecz się przedstawia inaczej;
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tu ta j plemnik pobudza ja je  do rozwoju, 
a więc początku dziewiczego niema. To 
zaś, że plemnik, dostaw szy się w obręb 
ja jka ,  nie u trzym uje  się przy życiu i pra
wie zupełnie usuw a się od wpływu, a j ą 
dro jego nie ma udziału w budowie j ą 
drowego apara tu  zarodka, nie upoważnia 
do przyjęcia dzieworództwa. Ściśle mó
wiąc, m am y tu do czynienia z rozwojem 
te likaryotycznym  (^•^Xvc==żeński, xapóov= 
jądro), opartym  jedynie  na jąd rze  żeń- 
skiem, przyczem jed n a k  początek całego 
rozwoju doszedł do sku tku  przez w nikn ię
cie plemnika do ja jk a .  Po dokładniejsze 
in fo rm acje  w tym k ie runku  odsyłam czy
telnika do rozprawy prof. Godlewskiego 
z zakresu fizyologii rozrodu, będącej obec
nie w druku, a przejdę do punktu  n a 
stępnego, t. j. do twierdzenia, że przeno
śnikiem wpływu promieni radu je s t  w y 
łącznie jąd ro  komórki płciowej.

Reasumując teraz główne twierdzenia, 
k tóre  podają 0. i G. Hertwigowie, opie
rając  się na swoich doświadczeniach z r a 
dem, możemy j e '  podciągnąć pod trzy  
punkty:

1) W razie in tensyw nego opromienio- 
wania  p lem nika radem  i zabicia tym  spo
sobem jego  jąd ra ,  a następnie  użycia go 
do zapłodnienia norm alnego ja ja  o trzy
muje się rozwój partenogenetyczny, dzie- 
worodczy.

2) Przenośnikiem  w pływ u radu  je s t  
wyłącznie jądro.

3) Cechy dziedziczne przenoszą się 
wyłącznie zapomocą substancy i jądrow ej.

Najpoważniejszym dowodem na obronę 
tego je s t  fakt, że naw et w przypadku 
d ługo trw a łego j opromieniowania plem ni
ków, t. j. przez^l2 godzin, nie tracą  one 
swoich własności ruchu. Z innych  do
wodów przytoczę już„wyżej wspomniany, 
że w j a jk u  i p lem niku je s t  nierówna 
ilość plazmy, a uszkodzenia, wywołane 
przez rad w zarodku, są ’mimo to je d n a 
kie. Trzeci wreszcie_ dowód, to n iep raw 
dopodobieństwo przyjm owane przez 0. i G. 
Hertw igów, by plazma plem nika mogła 
się tak  dokładnie wymieszać z plazmą 
ja jka ,  żeby sprowadzić równe uszkodze
nia we w szystk ich  kom órkach potom 
nych. Co do przytoczonej odporności

plazmy plemnika na wpływy radu, to 
z innych doświadczeń Hertw iga można 
zauważyć, że daleko krótsze opromienio- 
wanie ja ja  powoduje już polispermię 
i dzielenie się nieregularne, barokowe, 
a więc plazma musiała zostać w jak iś  
sposób uszkodzona, jeśli nie okazuje już  
tendencyi do podziałów normalnych. P a 
ula H ertw ig podaje znowu, że wystawie
nie na wpływ radu jaj g lis ty  końskiej 
powoduje podziały jądra  bez podziału pla
zmy; powodem tego musi być chyba ró
wnież uszkodzenie plazmy. Nierówna 
ilość p lazm y w obu elementach płcio
wych także nie je s t  ostatecznym dowo
dem, bo plemnik, k tó ry  ma mało plazmy 
trzeba  dłużej wystawiać na działanie r a 
du, j a k  to widzieliśmy w opisie ekspe
rym entów , aby wywołać w zarodku takie 
zmiany, jak ie  powoduje już kró tkotrw ałe  
uszkodzenie radowe ja ja . Ostatni dowód 
j e s t  czysto hypotetyczny, opierający się 
jedyn ie  na niemożności przyjęcia przez 
Hertw igów możliwości wymieszania się 
dokładnego plazmy plemnika z plazmą 
ja ja , gdy  tym czasem  z doświadczeń in 
nych  badaczów wynika, że prądy w p la 
zm ie /  k tóre  dostrzegam y podczas zapłod
nienia, nie pozwalają wyłączać tej mo
żliwości.

W  ocenie doświadczeń Hertw igów na 
jeden  fak t jeszcze n a l e ż y  zwrócić uwagę: 
we wnioskach, k tóre badacze ci w ypro
wadzają ze swych eksperym entów , n ie
dostatecznie  rozgraniczają oni pojęcie 
dziedziczenia od warunków  niezbędnych 
do normalnego ukształtowania, embryona. 
O dziedziczeniu lub niedziedziczeniu mó
wić można tylko wtenczas, gdy w poko
len iu  następnem  pojawiły się lub nie po
jaw iły  pewne charak te rys tyczne  dla g a 
tunku  lub indyw iduum  r o  Izicielskiego 
cechy i gdy m amy gwarancyę, że się te 
znam iona przeniosły za pośrednictwem 
elementów^ptciowych. Czy o czemś po- 
dobnem  możemy’, mówić w doświadcze
n iach Hertwigów? Tu wywoływano za
burzen ia  działaniem promieni radowych 
w samych elementach;! płciowych i s tąd  
obserwować się dały niedokształcenia al
bo zboczenia rozwojowe w budowie za
rodków, k tóio  się z nich rozwinęły.
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Przyjm ijm y nawet, co zdaniem naszem 
nie je s t  z zupełną stanowczością udowod
nione, że działanie promieni radowych 
tylko i wyłącznie wywołuje zmiany w j ą 
drze elementów płciowych, nieupośledza- 
jąc  absolutnie plazmy jaj lub plemników, 
to wnioski, które z doświadczeń Hertwi-- 
gów dadzą się wyciągnąć, stosować się 
mogą wyłącznie do roli ją d ra  w kształ
towaniu organizmu, a nie w dziedzicze
niu cech rodzicielskich. Z doświadczeń 
tych  wypada mianowicie, że gdy w ją 
drach elementów płciowych w ystąpią  za
burzenia, wtedy nienorm alny je s t  ustrój 
embryona, innemi słowy, że do norm al
nego ukształtow ania  zarodka niezbędna 
je s t  nieupośledzona, niezmieniona stfuk- 
tu ra  jądra.

Tyle tylko i nic poza tem z tych ekspe
rym entów wnioskować niewolno.

W  literaturze dotychczasowej z zakresu 
mechaniki rozwojowej mamy cały szereg 
doświadczeń, zwłaszcza tych, k tóre  w y
konywano dla rozstrzygnięcia sprawy epi- 
genetycznej lub preformacyjnej teoryi 
rozwojowej. Z doświadczeń tych  wypada, 
że uszkodzenie składników plazmatycz- 
nych ja ja  wywołuje zmiany w s trukturze  
embryonów.

Wiadomo, że często istotnie takie zmia
ny i zaburzenia w embryonach w ten 
sposób dają się wywołać (doświadczenia 
Cromptona, Wilsona, Pischla i wielu in 
nych). Tam wywoływano je  uszkodze
niami plazmy ja j ,  tu  Hertwigowie spowo
dowali to zaburzeniami apara tu  jąd ro w e 
go. O ile normalne wykształcenie m or
fologicznej budowy organizmu bralibyśm y 
za podstawę dziedziczenia, to istotnie mo
żemy powiedzieć, że tu  jąd ro  je s t  apa ra 
tem  niezbędnym w dziedziczeniu. Ale 
to j e s t  dalsza konkluzya, niebezpośred- 
nia, niedokładnie ścisła, nieorzekająca 
nic o monopolu jąd ra  w tejże akcyi. P rz e 
cież w ten sam sposób wnioskując, dojść 
można na podstawie badań uczonych, 
k tórzy  uszkadzali protoplazmę jaja, że 
i je j  s t ru k tu ra  n ienaruszona niezbędna 
je s t  do dziedziczenia.

Z tych to powodów wydaje nam  się, 
że ta  nowa droga badań nad dziedzicz
nością, zapoczątkowana prze’’ u '” ° iński

in s ty tu t  biologiczny, do celu nie dopro
wadzi na terenie badań nad dziedziczno
ścią. Nieprzecząc ważności biologicznej 
wyników tych doświadczeń, sądzimy j e 
dnak, że one nie mogą rozstrzygnąć ani 
wyjaśnić problematu lokalizacyi substan- 
cyj pośredniczących w akcyi dziedzicze
nia.
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asy sten t Z akładu em bryologii U niw . Jag .

S P O S O B Y  O T R Z Y M Y W A N IA  
T E M P E R A T U R  N1ZK1CH.

W bardzo wielu razach, gdy  chodzi 
o badanie wpływu pewnej tem pera tu ry  
stałej na  jak ieś  zjawisko, m usim y prze- 
dew szystkiem  przygotować różne kąpiele 
o tem pera tu rach  wyższych lub też niż
szych od 0°. Do o trzym ania  kąpieli o tem 
pera tu rze  wyższej posługu jem y się t e r 
m ostatam i. Postępowanie z tem p e ra tu 
ram i wyższemi od 0 je s t  powszechnie 
znane, gdyż stosuje  się nieraz w p ra k ty 
ce życia codziennego, a szczegóły jego 
najważniejsze -są od dawniejszych już 
czasów ustalone. Mniej znane sposoby 
osiągania stałej tem pera tu ry , niższej od 
zera, chcę przedstaw ić w głównych za 
rysach .

T em peratu rę  zera, to j e s t  tem pera tu rę  
topniejącego lodu, o trzym ujem y gdy lód 
dokładnie rozdrobnim y i pomieszamy 
z wodą; podczas ciągłego m ieszania tem 
p e ra tu ra  coraz niżej opada i po niejakim  
czasie s ta je  się stałą, rów ną  zeru. D u
żych kawałków lodu brać nie należy, 
gdyż te m ają we ś rodku  zazwyczaj te m 
pera tu rę  niższą od 0. Ciśnienie a tm osfe
ryczne na topnienie lodu wpływu prawie 
nie wywiera. Pow iększenie ciśnienia o ca
łą a tm osferę obniża punk t topnienia lodu 
O 0,007°.

By otrzym ać tem p era tu ry  niższe od 0° 
posługujem y się roztworami, wuedząc, że 
zamarzanie roztworów solnych nas tępu je  
w tem peraturze niższej, niż zam arzanie  
rozpuszczalnika. W eźm y np. 33 części 
wragowych soli kuchennej i zmieszajmy 
ze 100 cz. wagowem i śn iegu  lub drobno 
potłuczonego lodu. W  tym  p rzypadku  
z częśc i  m ieszaniny tworzy się roztwór 
soli, c iek ły  w temp. 0°.

Do rozpuszczenia soli, jak  również do 
stopienia lodu potrzebne je s t  ciepło. Cie
pło potrzebne do rozpuszczenia i topnie
nia zostaje pobrane z mieszaniny otacza
jącej,  tak, że się ta  ochładza. Ochładza
nie s ta je  się coraz silniejsze dotąd, do
póki nie dojdzie do tem pera tu ry  zam ar
zania nasyconego roztworu soli kuchen
nej, t. j. do—21,3°. Mieszanina nasycone
go roztw oru  soli kuchennej o temp. — 
21,3° z nadm iarem  stałej soli kuchennej 
i nadm iarem  lodu ma własność, że ciepło 
zostaje pochłaniane tylko do topienia lo
du i rozpuszczania soli. Mamy więc moż
ność przygotow ania  kąpieli o stałej przez 
pewien przeciąg czasu tem pera turze  — 
21,3°.-

W podobny sposób, używając różnych 
soli, o trzym ać można większość miesza
nin oziębiających od 0° do — 21,3°. A za
tem  mieszając:
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Tem peraturę  niższą od — 21,°3 otrzy
mać możemy, m ieszając 39,5 cz. wag. 
rodanku amonowego ((NHJCNS) i 54,5 
cz. wag. azotanu sodowego (N aN 03) ze 
100 cz. wag. śniegu. Tem pera tu ra  takiej 
kfjpiełi wynosi — 37,'H.  W e wszystkich 
tych mieszaninach oziębiających tem pe
ra tu ra  dotąd je s t  stała, dopóki sól i lód 
znajdują  się w nadmiarze. Również dla 
stałości tem pera tu ry  trzeba koniecznie 
silnie mieszać, by znieść miejscowe pod
wyższenia tem pera tur.  Jeżeli idzie o ozię
bianie małych ilości, to, używając do 
mieszanin oziębiających naczyń próżni- 
cowych Dew ara (t. j. naczyń o podwój
nych  ścianach, między którem i je s t  próż
nia) w celu powstrzym ania  działania cie
pła zewnętrznego, — m am y zupełnie stałe 
i długotrwałe oziębienie.

Jeszcze w inny sposób możemy stoso
wać roztwory nasycone soli do o trzym a
nia sta łych tem pera tu r  nizkich. W  tym  
razie potrzebna jest d ruga  kąpiel o n iż
szej tem peraturze.

Przejdźmy do bardziej nizkich tem pe
ratur .  Tu ogólnie używ anym  środkiem 
oziębiającym j e s t  śnieg bezwodnika w ę 
glowego (C02). Śnieg taki najłatwiej 
otrzymać, gdy na ru rkę  wylotową bomby 
z ciekłym bezwodnikiem nałożymy wore
czek jedw abny. Gdy otworzym y kran 
rurki, następuje  rap tow ne silne parowa
nie części cieczy, co wywołuje obniżenie 
się tem pera tu ry  do tego stopnia, że wo
rek  napełnia się śniegiem  bezwodnika 
węglowego. Śnieg ten szybko paruje pod 
ciśnieniem atmosferycznem, nieprzecho- 
dząc w ciecz, a zatem sublimuje. Tem 
pera tu ra  tej sublimacyi je s t  p raw ie—79°.

Używając śniegu bezwodnika węglo
wego, należy zachować pewne ostrożno
ści. S tały  śnieg  bezwodnika pod w pły
wem ciągłego parowania oziębia się stale 
poniżej — 79°. Oziębienie tak ie  z p rzy
czyny pulchności, a zatem  wielkiej obję
tości śniegu, może wynosić kilka stopni. 
Przygotow ując kąpiel, radzimy sobie 
w ten sposób, że zam iast stałego śniegu 
używam y jego  mieszaniny z alkoholem 
absolutnym  lub eterem. W tym  razie 
oziębienie p o n iż e j— 79° wynosi zaledwie 
k ilka  dziesiątych stopnia, rozumie się,

gdy używamy naczyń próżnicowych; m ie
szanina taka  w dobrze izolowanych n a 
czyniach trzym a się kilka godzin.

Tem peratura  sublimacyi śniegu d w u 
tlenku węgla zależy od ciśnienia. Z tego 
korzystamy, robiąc kąpiele o tem pera tu 
rze jeszcze niższej. Rozrzedzając silnie 
gaz nad mieszaniną śniegu C0.2 z a lko
holem lub eterem, możemy otrzymać 
tem peraturę  dochodzącą do — 109°.

Do otrzymania jeszcze niższych tem 
peratur bierzemy powietrze ciekłe, które 
w dużych m iastach kupić możemy. 
W  W arszawie m amy fabrykę taką. Po
wietrze ciekłe w naczyniu próżnico wrem 
można przetrzym ać jako takie dosyć d łu 
go, naw et w temże naczyniu  daje się 
przewozić przez kilka godzin. Pod ci
śnieniem atmosferycznem powietrze c ie
kłe wre w — 192°. Kąpiele z powietrza 
ciekłego mają tę  niedogodność, że ' t e m 
pera tu ra  ich nie je s t  zupełnie stała. To 
zależy od tego, że części składowe po
wietrza, tlen i azot, m ają różne szybko
ści parowania. Azot paruje prędzej niż 
tlen; pozostałość powietrza ciekłego staje 
się bogatszą w tlen, przez co tem p era tu 
ra wrzenia podnosi się ciągle. Gdy cho
dzi o tem pera tu rę  stałą, należy brać ką
piel z czystego tlenu ciekłego, k tóry  
wre pod ciśnieniem 760 mm w — 183°, 
a pod ciśnieniem zmniejszonem do 200 mm. 
rtęci w — 194°.

W szystkie tem pera tu ry  od — 20° do — 
150° możemy otrzymać, jeżeli do kąpieli 
z silnie mieszanym alkoholem lub eterem  
naftowym wpuszczać będziemy przez r u r 
kę po kropli z regu larną  szybkością po
wietrze ciekłe. Stałość tem pera tu ry  w t a 
kich kąpielach w razie pewnej w praw y 
można doprowadzić do 0,05°.

Dla tem pera tu r  niższych od — 194°, po
sługujem y się kąpielami z czystych cie
kłych gazów: azotu, wodoru i helu. Azot 
ciekły bywa przygotowyw any fabrycznie, 
lecz do otrzymania ciekłego wodoru po 
trzebne są duże urządzenia laboratoryjne, 
które spotykam y zaledwie w kilku w szech
nicach europejskich. U nas urządzenia 
takie posiada już  od czasów ś. p. prof. 
Wróblewskiego Wszechnica Jagiellońska.
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C iek ły  wodór wre pod ciśnieniem atm o
sferycznem w — ‘252,°5.

Najniższą jed n a k  tem pera tu rą , ja k ą  
obecnie otrzym ać jes teśm y w możności, 
je s t  tem pera tu ra  —  2 7 0 °,— tem pera tu ra  
zaledwie o 3° wyższa od zera bezwzglę
dnego. Tem pera tu rę  tę możemy o trzy
mać zapomocą ciekłego helu. Ciekły hel 
wre w — 270° pod ciśnieniem atm osfe
rycznem  (oznaczenie Kam erlingha On- 
nesa).

D r. Lud. Koss.

K R O N IK A  NAUKOW A.

Absolutny i względny ciężar mózgu u zw ie
rząt. H. F unk  w rozprawie swej, dotyczą
cej absolutnego i względnego ciężaru mózgu 
u  zwierząt, zwraca uwagę na duże wahania, 
jakim  podlega nietylko bezwzględny ciężar 
mózgu zwierząt dorosłych, lecz i względny, 
t. zn. ciężar mózgu w stosunku do ciężaru 
ciała danego zwierzęcia. Tak np. u  gołębia 
względny ciężar mózgu waha się między s to 
sunkiem 1 : 116 a stosunkiem  1 : 192; u kosa 
między 1 :23 a 1 :7 9 ; u kury między 1 :200  
a 1 :4 4 6 ; u myszy między 1 :35  a 1 :5 1 ; 
u  świnki morskiej między 1 :3 7  a 1 : 158. 
Przyczynę tych  wahań stanowi rozmaity s to 
pień odżywienia oraz indywidualne różnice 
k onsty tucja  zwierząt. Szczególnie silnie za
znaczają się takie różnice u  psa domowego, 
u którego stosunek ten  waha się między 
1 :45  a 1 :3 7 4 . Na stosunek ciężaru mózgu 
do ciężaru ciała wpływa w znacznym sto 
pniu  stan  udomowienia zwierząt. Ju ż  D ar
win zaobserwował, że rozmiary czaszki kró
lika dzikiego są większe, niż królika domo
wego takiej samej wielkości. Podobny s to 
sunek stw ierdził ostatnio B. K latt również 
u  innych zwierząt, i na zasadzie swych obser- 
wacyj w ysnuł wniosek o istnieniu zmian 
w rozmiarach czaszki, zachodzących pod 
wpływem udomowienia zwierząt. Dobry przy 
kład, ilustru jący zmniejszanie się pojemno
ści czaszki w zależności od zmiany dzikiego 
try b u  życia na try b  domowy, stanowić mo
gą kozy; u  dzikich mianowicie kóz wielkość 
czaszki wynosi 172 — 200 cm s, u domowych 
zaś tylko 117'— 135 cm 8. Zmiany, zacho
dzące w pojemności czaszki zwierzęcej, nie 
wym agają prawdopodobnie długich okresów 
czasu; tak  przynajm niej wnosić można z fak
tu , że ko ty  zdziczałe mają czaszki pojem 
niejsze, niż ko ty  domowe; K la tt przypuszcza,

że zmiany takie następują już w drugiem, 
a może naw et zaraz w pierwszem pokoleniu 
kotów, k tóre porzuciły domowy tryb  życia. 
Można też zaobserwować rozmaite stopnie 
wpływu udomowienia zwierząt, w zależności 
od warunków, w jakich  się je  hoduje. Tak 
n. p. świnie polskie i węgierskie, nie trzy 
mane ciągle w zamknięciu, lecz mające wię
cej swobody, wykazują daleko większą obję
tość mózgu (165 — 180 C/n3), niż świnie an
gielskie (1 6 5 — 168 cm 8), k tórych nigdy p ra 
wie nie wypuszczają z chlewu.

j-

Słuch motyli. K. P eter przeprowadził ba
dania, dotyczące słuchu motyli; za przed
miot' badania obrał formę Endrosa aurita  
var. ramosa. Obserwacye jego wykazały, żo 
samiec Endrosa, zajęty poszukiwaniem sami
cy, wydaje dźwięk trzeszczący, fruwając 
przytem  nizko ponad ziemią. Samica, sie
dząca w traw ie, reagujo na wydawany przez 
samca dźwięk żywem poruszeniem skrzydeł 
i tułowia, przez co ściąga na siebie jogo 
uwagę; naówezas samiec opuszcza się na zie
mię, wydając jeszcze kilkakrotnie ten sani 
dość głośny dźwięk. Wobec tego jednak, 
że naogół motyle, podczas wzajemnego po
szukiwania się obojga płci, kierują się zm y
słem powonienia, możnaby przypuszczać, że 
i w danym  razie odbywa się to w sposób 
podobny, a wydawanie dźwięków przez sam
ca jes t poprostu zjawiskiem wtórnem. Lecz 
przypuszczenie takie upada wobec fak tu , że 
obserwowane samice wykonywały ruchy 
skrzydeł i tułowia bez względu na to, czy 
samiec znajdował się w tej stronie, skąd 
w iatr wiał, czy w tej, dokąd wiał, czy w re
szcie znajdował się poza polem jego działa
nia — powonienie więc nie mogło tu  w grę 
wchodzić. Należy także wyłączyć w danym 
razie możliwość kierowania się samic zmy
słem wzroku, i w ty ch  bowiem razach, kie
dy samiec był dla nich niewidzialny, w ykry
wały one szybkie ruchy  skrzydłami i tu ło 
wiem w odpowiedzi na pierwszy zaraz dźwięk, 
przez sam ca wydany. Wobec tego pozostaje 
do wysnucia jeden tylko wniosek, mianowi
cie, że E ndrosa au rita  var. ramosa posiada 
zmysł słuchu.

j .  b.
(N aturw issen.-ch. W och.).

Komary, pośredniczące w opylaniu stor
czyków. Jan  Sm ith D exter podaje wiado
mość o komarach, pośredniczących w opy
laniu storczyków  H abenaria obtusata. Ko
m ary, uwijające się nad jeziorem Douglas 
w stanie Michigan, noszą na głowie jakieś 
żółte ciałka, spraw iające wrażenie masy py ł
kowej, i tem  właśnie ściągnęły na siebie 
uwagę. Po bliższem obejrzeniu komarów
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okazało się, że istotnie noszą one na głowie 
pyłkotnasy storczyków Habenaria, rosnących 
obficie na gruncie bagnistym  nad jeziorem 
Douglas; na jednych kom arach znajdowano 
jednę taką pyłkomasę, na innych dwie, na 
innyoh jeszcze trzy , a naw et i cztery. S tor
czyk Habenaria obtusata jest to roślina ma
ła i niepokaźna, z budowy kw iatu nader po
dobna do Orchis mascula, formy, opisywanej 
przez Darwina i Mullera. Skomplikowany 
proces opylania, zachodzący u  Habenaria ob
tusata , jest zupełnie niemal podobny do ta 
kiegoż procesu, odbywającego się u  Orchis 
mascula, z tą  tylko różnicą, że czynność po
średniczenia w opylaniu w pierwszym przy
padku wypełnia komar, a w przypadku osta t
nim, trzmiel. Smith D exter zebrał pewną 
liczbę storczyków H abenaria i kilka koma
rów, nienoszących jeszcze na sobie pyłko- 
mas, i umieścił je razem w szklanem akwa- 
ryum . Po upływie paru  dni komary usu- 
nęły prawie wszystkie pyłkomasy z roślin 
i nosiły je  na głowach, zupełnie w ten sain 
sposób, jak  komary, obserwowane na wolno
ści. Badacz nie ustalił nazwy gatunkowej 
komara, przypuszcza jednak, że nie jest to 
Culex pipiens, o którym  Muller mówi, że 
odwiedza kwiaty kruszyny (Rhamnus fran- 
gula).

j. b.
(Natnrw issensoh. W ochenschr.).

Szata godowa ryb słodkowodnych. Sze
roko rozpowszechnione jes t przekonanie, że 
żółto-czerwone oraz czerwone ubarwienie 
brzusznej części ciała, w ystępujące u  nie
k tórych  ryb słodkowodnych w porze lęgo
wej, jest tak  zw. „szatą godową“, mającą za 
zadanie działać na zmysł wzroku samicy. 
Wszelako dla przyjęcia takiej hypotezy na
leżałoby, zdaniem C. Hessa, przedewszyst- 
kiem przyjąć uprzednio, jako pewniki, n a 
stępujące trzy  punkty: punk t pierwszy, za
wierający moment psychologiczny, mianowi
cie, że samice, czyniąc wybór pomiędzy 
samcami, kierują się wrażeniem, jakie wy
wiera na nich ubarwienie samców; następnie 
punk t drugi, dotyczący strony fizyologicznej, 
mianowicie, że ryby posiadają zmysł rozpo
znawania barw, odpowiadający naszemu zmy
słowi; wreszcie punk t trzeci, zawierający 
moment fizyczny, mianowicie, że te barwy, 
k tóre spostrzegam y w środowisku powietrz- 
nem, mogą być tak  samo spostrzegane w śro
dowisku wodnem i to na takiej głębokości, 
w jakiej ryby zwykły składać ikrę. Jeżeli 
którykolwiek z ty ch  trzech punktów  nie 
jes t słuszny, w takim  razie przyjmowanie 
„szaty godowej", obliczonej na wrażenia 
wzrokowe, również ostać się nie może. Hess 
poddał gruntow nem u badaniu trzeci z w y
mienionych tu  punktów ; doświadczenia, przez

niego przeprowadzono, wykazały, że w świe
tle, przepuszczonem przez 6 — 8-m etrową 
warstwę wody, oko ludzkie nie jest już w s ta 
nie odróżnić barwy czerwonej od żółtej, obie 
te  barw y bowiem wydają się w tych w arun
kach szaremi. Tymczasem ryby, składające 
ikrę w głębinach, wynoszących 20 — 80 m, 
mają na brzusznej części ciała bardzo ja 
skrawą barwę czerwoną; nie może to być 
jednak szatą godową, gdyż jest rzeczą ab
solutnie niemożliwą, aby na takiej głęboko
ści oko, nawet najsprawniejsze pod względem 
rozpoznawania barw, mogło jeszcze poznawać 
barwę czerwoną. Trzeci z wymienionych 
wyżej punktów  nie daje się więc, jak  widzi
my, utrzym ać, wobec czego i oała hypoteza, 
przypuszczająca, że jaskrawe ubarwienie ryb 
stanowi istotną szatę godową, musi upaść, 
tembardziej, że i drugi punkt, zawierający 
moment fizyologiczny, był już dawniej oba
lony przez Hessa.

j .  b.
(N atur wissensch.).

Obyczaje okapi. Zwierzę to niedawno, bo 
zaledwie przed dziesięciu laty  odkryte, żyje 
w lasach, ciągnących się nad rzekami Itu ri 
i Uelle w Kongo belgijskiem. W  klasyfika- 
cyi okapi zajmuje miejsce pośrednie między 
rodziną żyraf trzeciorzędowych a żyrafami 
współczesnemu Zwierzę to jest bardzo rzad
kie, tem u też głównie należy przypisać, że 
dotychczas jeszcze obyczaje jego nie są g ru n 
townie zbadane. Trwożliwy charakter skła
nia je do omijania miejsc zamieszkanych 
przez łudzi; nie żyje też nigdy ani na ró 
wninach, ani w lasach błotnistych, lecz za
mieszkuje wyłącznie lasy górzyste. P . Wil- 
met, k tó ry  ostatnio przebywał w okolicaćh, 
gdzie żyje okapi, zakomunikował Akademii 
nauk w Paryżu (na posiedzeniu dn. 30 czer
wca 1913 r.) nieco interesujących wiadomo
ści, dotyczących okapi i jego obyczajów. 
Miękka sierść okapi jest barwy czarnej i bia
łej, lub też brunatnej i białej; zwierzę u trzy 
muje ją  niezmiernie czysto, liżąc ją, jak  kot, 
i unikając prócz tego starannie błota i wszy
stkiego, coby mogło zbrukać białą sierć na 
nogach. Wargi okapi są czarne, język siny, 
długi; uszy bardzo dużo i nader ruohliwe; 
kopyta rozdzielone w sposób podobny, jak 
u  wielbłąda. Samce mają maleńkie rogi, sa- 
mioe zaś wcale rogów nie posiadają. Zaró
wno słuch, jak  i węch mają bardzo rozwi
nięty. Okapi, zwierzę z natu ry  bardzo trw o
żliwe, w razie niebezpieczeństwa broni się 
silnem wyrzucaniem tylnych nóg. W yso
kość przy łopatkach młodego, jednomiesięcz
nego okapi, wynosi 1,05 m , dwumiesięczne
go około 1,17 m; dorosłe zwierzę wzrostem 
dosięga konia. Okapi, jako zwierzę nocne, 
unika silnego światła, które, jak  się wydaje.
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działa na nie oślepiająco. Żywi się nie t ra 
wą, lecz liśćmi drzew i krzewów; gdy chce 
się napić, musi rozstawić szeroko kończyny 
przednie, podobnie ja k  to  czyni żyrafa. O ka
pi chodzi zupełnie tak  samo jak  żyrafa, to 
znaczy porusza jednocześnie dwiema kończy
nami prawej, następnie dwiema kończynami 
lewej strony; chodzi stępa lub galopem. Pod
czas dnia okapi śpi, najczęściej w pozycyi 
stojącej; jeżeli przybiera pozyoyę leżącą, 
wówczas opiera głowę o grubą gałąź, o prze
wrócony pień drzewa lub też o jaką inną 
podporę. Okapi nie pędzi życia stadnego, 
najwyżej spotkać można parę, samca z sa
micą, oraz jedno młode. Samica, jak  tw ier
dzą krajowcy, rodzi ty lko  jedno młode; pod

czas pory suchej samiec i samica żyją od
dzielnie i dopiero z nastaniem pory deszczo
wej samiec idzie śladem samicy i do niej się 
przyłącza. P. W ilmet miał sposobność ob
serwować przez jakiś czas młode okapi, trzy 
mane przez krajowców w ogrodzeniu, w le- 
sie, karmione przeważnie koziem mlekiem. 
Było ono już zupełnie niemal oswojone, gdy 
nagle, po dwudziestoczterodniowem zamknię
ciu, bez żadnej widocznej przyczyny prze
stało przyjmować pożywienie i następnie po 
trzech  dniach zdechło. Szkielet jego i skórę 
przesłano do muzeum kolonialnego w Ter- 
vueren (Belgia).

3• b-
(Rev. gen. des Sciences).

Spostrzeżenia meteorologiczne
za sierpień 1913 r.

(Wiadomość Stacyi Centralnej Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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