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CZY  Ś W IA T  N A P R A W D Ę  JE S T  
S K O Ń C Z O N Y  W  P R Z E S T R Z E N I 

I W  CZASIE?

Aczkolwiek pozbawione bezpośredniego 
znaczenia praktycznego, zagadnienie to 
posiada wielką doniosłość spekulacyjną. 
Łączy się ono z najgłębszemi kwestya- 
mi teoretyczno - poznawczemi z jednej 
strony, z drugiej zaś — z dociekaniami 
matematyczno-filozoficznemi nad pocho
dzeniem i naturą  pewników geometrycz
nych oraz istotą naszej przestrzeni fi
zycznej, rozpatrywanej jako tlo, na które 
rzucamy obserwowane przez nas zjawis
ka wszechświata.

Dla umysłu spekulacyjnego zagadnie
nie to przedstawia urok nieprzeparty; 
dziwić się przeto nie należy, że po wszy
stkie czasy było przedmiotem dociekań 
największych myślicieli i że jest conaj- 
mniej równie stare, jak  sama filozofia. 
W  nowszych czasach podniósł je  od no
wa „maestro di color chi sanno seder tra 
filosofica famiglia"—mam naturalnie na 
myśli Kanta,—który zawarł je  w pierw
szej z czterech antynomij czystego roz

mu. Wielki filozof królewiecki wykazał 
w swej „Krytyce czystego rozumu11, że 
jakąkolwiek dalibyśmy odpowiedź na za
dane w nagłówku pytanie, twierdzącą 
czy przeczącą, „rozum nieuchronnie wy
stawia się na antynomię", na sprzecz
ność wewnętrzną, której usunięcie jest 
zadaniem jego dyalektyki transcenden
talnej. Nie mogę jednak tutaj roztrzą
sać rozwiązania Kanta w duchu ideali
zmu transcendentalnego, gdyż zapędziło
by mnie to daleko poza szranki niniej
szego artykułu.

Ani ilości nieskończenie wielkie, ani 
ilości nieskończenie małe bynajmniej nie 
są dziś fikcyami, lecz konkretnemi utwo
rami matematycznemi, arytmetycznie zde- 
finiowanemi przez szeregi nierówności. 
Zero nie jest ilością nieskończenie małą, 
lecz liczbą stałą, zapomocą której defi
niujemy ilość nieskończenie małą, gdy 
twierdzimy, że je s t  to zmienna, mająca 
za granicę zero. W rachunku różniczko
wym i całkowym operujemy różniczka
mi, lecz różniczka funkcyi niekoniecznie 
musi być ilością nieskończenie małą: jest 
to iloczyn z pochodnej funkcyi przez do
wolny przyrost zmiennej niezależnej.
M operując różniczkami, pa*
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mięta przedewszystkiem, że są to stw o
rzone przez niego symbole, ściśle zdefi
niowane, w których niewolno mu wi
dzieć nic innego ponad to, co bezpośred
nio tkwi w definicyi, i właśnie dlatego 
rzadko wypada mu zastanawiać się, przy
najmniej w dziedzinie matematyki czy
stej, czy ma on użyte przez siebie ró
żniczki uważać za ilości skończone, czy 
nieskończone, nigdy zaś, chyba w zasto
sowaniach do geometryi, fizyki, astrono
mii i t. p., nie upodobnia on różniczek 
do ilości bardzo małych. W rachunku 
różniczkowym nicby nam nie przeszka
dzało uważać różniczki za ilości nieskoń
czenie małe, i wcale przez to nie byłyby 
sobie równe. W ystarczy powołać się na 
wyżej przytoczoną definicyę różniczki. 
Tak np. różniczki dwu funkcyj xm i sin 
x  są odpowiednio m xm~ 'dx  i cos xdx, 
i można je  uważać za dwie nieskończe
nie małe pierwszego rzędu względem dx, 
nie wynika jednak stąd wcale, że 
m xm~ 'dx  — cos xdx. Zresztą, istnieją 
nieskończenie małe różnych rzędów, mię
dzy któremi zachodzą stosunki równości, 
ale nie takie, że wszystkie one muszą 
być sobie równe... Przy obliczaniu po
chodnych wyższego rzędu jakiejś funk- 
cyi przyjmujemy wprawdzie, że wszyst
kie różniczki zmiennej niezależnej x  są 
od tej zmiennej niezależne, a więc ró
wne sobie,—przypuszczenie to wszakże, 
jak  trafnie zauważył E. Cesaro (p. jego 
piękne „Lezioni di Calcolo iniinitesima- 
le“), nie je s t  bynajmniej konieczne ani 
logicznie, ani matematycznie, można b y 
łoby albowiem przyjąć, że różniczka 
zmiennej niezależnej je s t  sama funkcyą, 
co doprowadziłoby do uogólnionego la- 
chunku różniczkowego. Wzory takiego 
rachunku będą naturalnie daleko bardziej 
skomplikowane i, zaiste, godna je s t  po
dziwu ta cudowna własność umysłu ludz
kiego, która z wielu możliwych hypotez 
niemal zawsze podsuwa nam nieświado
mie dla nas samych przypuszczenie na j
prostsze, najrychlej do celu prowadzące, 
ukazujące się zrazu, jako nieubłagana 
konieczność myślowa... Natura przestrze
ga ekonomii... Bez tego cudownego do
radcy umysł ludzki próżnoby się dręczył

w jałowych wysiłkach, i nauka, w obec
nym przynajmniej rozumieniu tego wy
razu, byłaby prawdopodobnie niemożliwa.

Granica między ilościami bardzo ma- 
łemi a nieskończenie małemi (już wyżej 
wyjaśniłem, że te ostatnie nie mogą być 
zerem), tkwi tylko w definicyach mate
matycznych, w których nigdy nie należy 
szukać nic więcej ponad to, co zawierają. 
Jest to pierwszy warunek rozumienia 
matematyki, i nie wolno o nim zapomi
nać ani na chwilę.

Chcąc oprzeć rozwiązanie odwiecznych 
zagadnień metafizycznych na krytyce 
matematycznego pojęcia nieskończoności, 
należy ścigać to pojęcie wszędzie, gdzie
kolwiek się ukazuje, poprzez całą dzie
dzinę matematyki włącznie do kanto- 
rowskich liczb nadskończonych, a nie 
uchwycić się — że tak powiem — punktu 
w nieskończoności i na tem poprzestać. 
Ale wyniki takiej pracy mogłyby być 
owocne tylko pod warunkiem, że na sa
mym wstępie byłyby ustalone probierze 
bytowania, kryterya istnienia w mate
matyce, metafizyce i rzeczywistości.

Matematyk połączoną grą wyobraźni 
i potęgi dedukcyjnej definiuje twory, 
wysnuwa z definicyi najdalej sięgające 
wnioski, a jedynym warunkiem, jakiemu 
powołane do życia „jestestwa” matema
tyczne— że tak powiem — czynić zadość 
powinny, je s t  ten, aby były wolne od 
sprzeczności wewnętrznych i aby nie 
przeczyły znanym już skądinąd sądom 
matematycznym. W ten sposób wpro
wadzone do nauki twory matematyczne 
posiadają w dziedzinie matematyki byt 
rzeczywisty, „istnieją" w matematycz- 
nem tego słowa znaczeniu.

To kryteryum, natury czysto formal
nej, w całej swej prostocie i przejrzysto
ści, jest dobytkiem niemal doby ostat
niej, owocem sumiennej a pracowitej 
krytyki podstawowych pojęć matematy
ki, zapoczątkowanej na polu analizy 
i geometryi przez Cauchyego, Grassman- 
na i Łobaczewskiego. Krytyka ta do
prowadziła do skazania na zupełną bani- 
cyę z obrębu matematyki tak zw. zdro
wego rozsądku i intuicyi, tych starych, 
poczciwych sióstr rodzonych, którym oj-
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coi\ie nasi dawali się chętnie kierować, 
lecz które nie dorosły naszej dzisiejszej 
wiedzy matematycznej. Tak np. do We- 
ierstrassa matematycy, kierowani nie
świadomie intuicyą, uważali ciągłość 
funkcyi za warunek konieczny i dosta
teczny istnienia pochodnej; było dla nich 
rzeczą intuicyjnie jasną, że każda krzy
wa, dana przez równanie y = f ( x ) ,  gdzie 
/  jest symbolem funkcyi ciągłej, daje się 
koniecznie przedstawić przez linię cią
głą, a więc mającą styczną w każdym 
swym punkcie. Weierstrass, jak wiado
mo, pierwszy skonstruował tunkcyę cią
głą, niemającą pochodnej w żadnym 
punkcie przedziału, dla którego jest zde
finiowana. Po nim inni matematycy ba
dali funkcye podobne, między innemi, 
Peano, który zbudował krzywą ciągłą, 
wypełniającą pole kwadratu o boku skoń
czonym. Krzywe więc takie istnieją, 
wyobraźnia jednak odmawia nam posłu
szeństwa, ilekroć chcemy wystawić je 
sobie obrazowo, geometrycznie, choć każ
dy punkt takiej krzywej wykreślić mo
żemy. Krzywe te dają nam piękny i po
uczający przykład tego, jak  najdowod- 
niej istnieć mogą (matematycznie) „rze
czy", których niemal dotykamy, których 
jednak nie jesteśmy w stanie objąć lo
tem naszej wyobraźni, skrzydłami intu- 
icyi. Czy jednak „rzeczy" takie istnieją 
tylko matematycznie i nie mają wcale 
odpowiedników fizycznych? Wolno o tem 
wątpić. Jeden z najznakomitszych fizy
ków współczesnych, Boltzmann, szukając 
rozwiązania pewnego zagadnienia z dzie
dziny teoryi gazów, otrzymał właśnie 
krzywą podobną, i fakt ten, że obrazem 
pewnych fizycznych własności gazów 
jest krzywa nieróżniczkowalna, której 
zatem wykreślić niepodobna, skłania nas 
do myślenia, że w przyrodzie mogą za
chodzić na wielką skalę zjawiska, które 
wprawdzie opisać możemy analitycznie 
zapomocą symbolów matematycznych, 
lecz których nie możemy pojąć, ile że 
przerastają nasze władze wyobraźni i in- 
tuicyi. Boltzmann posuwa się jeszcze 
dalej i sądzi, że nasze przyrządy samo- 
piszące, regestrujące zmiany temperatu
ry, opisują pewną krzywą Weierstrassa,

jeśli abstrahować będziemy od „wpływów, 
dzięki którym masa pióra (samopiszące- 
go przyrządu) otrzymuje tylko przyspie
szenia skończone".

Jak się teraz przedstawia w świetle 
wyżej wyłuszczonego kryteryum byto
wania matematycznego pojęcie punktu 
w nieskończoności.

Elementy w nieskończoności (punkt, 
prosta, płaszczyzna) zostały wprowadzone 
do matematyki w celu uogólnienia me
tod i twierdzeń geometryi. „Istnieją" 
one z dwojakiego punktu widzenia: raz 
dlatego, że czynią zadość wyżej wyłusz- 
czonemu Kryteryum formalnemu bytowa
nia matematycznego, powtóre dlatego, 
że elementom tym odpowiadają pewne 
formy postrzegania intuicyjnego. Jakoż, 
w geometryi rzutowej, punktowi w nie
skończoności odpowiada kierunek prostej, 
prostej w nieskończoności—ogół wszyst
kich kierunków płaszczyzny, albo tak 
zw. postawa płaszczyzny Ł), płaszczyźnie 
w nieskończoności—ogół wszystkich kie
runków przestrzeni. Nie będę przytaczał 
tutaj twierdzeń, z których odpowiedniość 
ta wynika; łaskawy czytelnik znajdzie 
je w rozdziale wstępnym pięknej geome
tryi rzutowej F. Enriąuesa. (Elementi di 
geometria proiettiva. Bolonia, 1906. Is t
nieje przekład niemiecki, nakład Teubne- 
ra w Lipsku). Widzimy tedy, jak dalece 
mijają się z rzeczywistością oświadcze
nia, że „nieskończoność je s t  urojeniem 
nietylko w stosunku do świata fizyczne
go..., ale nawet w czystej matematyce'*..., 
że „punkt nieskończenie oddalony... jest 
(w geometryi) punktem fikcyjnym, nie
istniejącym i niemogącym istnieć1*... itp.

Pikcya, urojenia? Tak naturalnie musi 
wyglądać punkt w nieskończoności, któ
ry, wiedziony analogią z punktami zwy- 
kłemi, nie może oprzeć się skłonności 
rozpatrywania go przez pryzmat rzeczy
wistości metafizycznej. Ale chcąc być 
konsekwentnym i utrzymać się na obra- 
nem stanowisku, należałoby i te zwy
czajne, niewinne napozór punkty, które

J) Stellung einer Ebene, giaoitnra d’un pia
no,—pojęcie, które w zastosowaniu do płaszczy
zny odpowiada kierunkowi prostej.
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nawet metafizykom nie zdają się spra
wiać żadnego kłopotu, tak  samo uważać 
jako fikcye, urojenia (jak zresztą wszel
kie inne twory zwyczajnej geometryi 
euklidesowej), zamiast nadania tego przy
wileju wyłącznie punktom w nieskoń
czoności. W samej rzeczy, nie możemy 
„pomyśleć" punktu bezwymiarowego, li
nii lub powierzchni, pozbawionej grubo
ści. Gdy myślimy o punkcie, wystawia
my sobie zawsze „kleks" bardzo mały, 
ale nie nieskończenie mały; tak  samo 
wystawiamy sobie linię w postaci jak ie
goś ciągłego „zakrętasa", bardzo małej 
grubości, ale nie nieskończenie cienkie
go. Euklides określa powierzchnię, jako 
coś, co ma tylko dwa wymiary; dla „wy
jaśnienia" dodajemy zwykle, że je s t  to 
coś, co ogranicza ciało, pewni, iż ten do
datek wyjaśniający znakomicie trafia do 
naszej intuicyi i odpowiada zarazem rze
czywistości, jak  ją  wszyscy pojmujemy, 
niezależnie od wszelkiego filozofowania. 
Takie jednak  pojmowanie rzeczy, mimo, 
że istotnie wymownie przemawia do na
szej intuicyi, musi być dalekie od rze
czywistości. Proszę, w samej rzeczy, za
stosować definicyę powierzchni do gąbki, 
którą się wycieramy, lub do przekrojo
nego pulchnego ciasta, w którym nawet 
nieuzbrojonem okiem widać pełno komó
rek. Podług dzisiejszych naszych pojęć 
fizycznych materyę należy sobie właśnie 
wyobrażać, jako masę nieciągłą o budo
wie komórkowej (stosuje się to samo do 
pojęcia energii w świetle zasady względ
ności Einsteina i teoryi kwant Plancka). 
Jakiś potężniejszy od nas intelekt, k tó 
ryby nadto uzbrojony był w zmysły, po
dobne do naszych, lecz arcysubtelne, po
zwalające mu przenikać wzrokiem do 
istoty rzeczy i widzieć nawskroś budo
wę ciał, — byłby w niemałym kłopocie, 
gdyby mu wypadło tłumaczyć wszech
świat w terminach geometryi euklideso
wej i prawdopodobnie dla potrzeb swo
ich musiałby stworzyć sobie geometryę, 
zgoła od naszej odmienną. Tak więc, 
w rzeczywistości nie istnieje nic, coby 
odpowiadało tworom geometryi zwyczaj
nej; wszelkie figury, podpadające pod 
zmysły nasze, są pozbawione zasadni

czych cech, jakie posiadają ich odpo
wiedniki w geometryi idealnej.

I. Faterson.
(Dok. nagt.).

P R Z Y S T O S O W A N IE  O C H R O N N E  
U Z W IE R Z Ą T .

Znaczna część zwierząt je s t  przystoso
wana barwą ciała do otoczenia swego, 
w niektórych zaś przypadkach zlewa się 
poprostu ze środowiskiem, w jakiem się 
znajduje. Zwierzęta pustyni posiadają 
szerść koloru piasku, zwierzęta strefy 
arktycznej są białe, jak  otaczające je 
śniegi, zwierzęta nocne oraz takie, które 
stale przebywają na ziemi, posiadają ko
lor skóry szary, zwierzęta, przebywające 
na drzewach lub też pośród traw są zie
lone, wreszcie ciało zwierząt wodnych 
bywa często jak  szkło przezroczyste. 
Zjawisko przystosowania, aczkolwiek tak 
często w naturze spotykane, względnie 
niedawno zwróciło na siebie uwagę uczo
nych; biologiczne znaczenie ubarwienia 
zwierząt zostało poważnie uwzględnione 
dopiero przez Erazma Darwina, następ
nie zaś stało się przedmiotem badań Ka
rola Darwina, który objaśnienia genezy 
tego zjawiska doszukiwał się w działa
niu doboru naturalnego.

Obecnie teorya, wyjaśniająca genezę 
ubarwienia sympatycznego na zasadzie 
doboru naturalnego, zyskała wielu prze
ciwników, którzy nie przypisują ubarwie
niu temu ważnego znaczenia, a nieraz je 
nawet zupełnie negują. Do tego obozu 
przyłącza się dr. A. Czepa, kwestyonując 
pożytek ubarwienia ochronnego, a wła
ściwie podając w wątpliwość, czy to, co 
zwykle przyjmujemy za ubarwienie och
ronne, jest tem w istocie rzeczy i czy 
sprężyną powstania tego ubarwienia jest 
dobór naturalny; przypuszcza on raczej, 
że powstanie ubarwienia takiego należy 
sprowadzić do pewnych przyczyn fizyo- 
logicznych.

Po bliższem rozejrzeniu się w kwestyi 
ubarwienia ochronnego, to nas przede-
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wszystkiem uderzy, że nie wszystkie 
zwierzęta posiadają takj przywilej i że 
w wielu przypadkach bywają upośledzo
ne pod względem ubarwienia ochronnego 
takie formy, którymby istotnie, wobec 
ich bezbronności, środek taki mógł być 
niezmiernie przydatny; i, przeciwnie, czę
stokroć zwierzęta, które ze względu na 
siłę lub też tryb życia, jaki pędzą, zgoła 
takiego zabezpieczenia przed wrogami 
nie potrzebują, są jednak znakomicie 
przystosowane do otoczenia.

Weźmy przykład tak jaskrawy, jak 
fakt istnienia szat godowych w świecie 
zwierzęcym, zaczynając od owadów aż 
do ptaków włącznie. Okazuje się, że 
w okresie, który je s t  szczególnie ważny 
dla istnienia każdego poszczególnego ga
tunku, mianowicie w okresie rozmnaża
nia się, samce a zrzadka i samice przy
bierają barwne szaty godowe, wskutek 
czego jaskrawo odróżniają się od środo
wiska, w jakiem się znajdują. W tedy 
więc, kiedy ubarwienie sympatyczne mo
głoby oddawać zwierzętom największe 
usługi, zawodzi ono zupełnie i, przeciw
nie, występuje coś zgoła odwrotnego: 
ubarwienie jaskrawe, odcinające się wy
raźnie od tła otoczenia.

Zwolennicy teoryi doboru naturalnego 
mogliby oczywiście odpowiedzieć na to, 
że takt istnienia jaskrawych szat godo
wych posiada tak  doniosłe dla gatunku 
znaczenie, iż wszelkie inne względy m u
szą przed koniecznością tego zjawiska 
ustąpić. Powstanie jaskrawych barw w 
szatach godowych oraz innych uderzają
cych zmian, występujących u samców 
w okresie rozmnażania się, objaśniają oni 
w ten sposób, że wszelkie choćby naj
drobniejsze zmiany, które mogły zape
wnić samcowi jakąkolwiek przewagę 
w walce o samicę, utrwalały się w po
tomstwie jego. Następnie z pośród po
tomków dalszych te znowu osobniki 
miały największe widoki zwycięstwa, 
wr których cecha odziedziczona najsil
niej się rozwinęła, przyczem wzmożoną 
już cechę osobniki zwycięskie przekazy
wały dziedzicznie potomstwu dalszemu.

Wszelako należy tu zwrócić uwagę na 
to, że w świecie zwierzęcym w walce

o samicę rolę pierwszorzędną odgrywa 
nie piękność ubarwienia, lecz siła fizycz
na; z pośród walczących samców zw y
cięskim, rzecz oczywista, zawsze będzie 
silniejszy, i ten będzie mógł cechy swoje 
przekazywać potomstwu; słabszy, choćby 
był nawet w piękniejsze barwy uposa
żony, będzie w walce o samicę pokona
ny. Wobec tego wydaje się, że należa
łoby szukać innego objaśnienia pocho
dzenia pięknego i jaskrawego ubarwienia 
zwierząt w okresie rozmnażania.

Największą dozę słuszności posiada, 
jak  się wydaje, wyjaśnienie, podane przez 
Wallacea. Według niego szczególne ce
chy zewnętrzne, któremi samiec się wy
różnia, stanowią niejako emanacyę wzmo
żonej energii życiowej oraz intensywniej
szej przemiany materyi. Stąd więc wy
padałoby z jednej strony, że jaskrawe 
ubarwienie samców w okresie rozmnaża
nia się nie je s t  utrwalane i rozwijane 
przez dobór naturalny, jako cecha dla 
nich pożyteczna; z drugiej zaś strony 
okazywałoby się, że istnienie jaskrawych 
szat godowych podkopuje przypuszcze
nie, że ubarwienie sympatyczne powstaje 
na zasadzie doboru naturalnego, w ta
kim bowiem razie powstałoby pytanie, 
czemu w danym razie dobroczynne dzia
łanie doboru miałoby ustać zupełnie. 
Wydaje się przeto, że kwestya ta musi 
być tymczasem uważana za nierozstrzy
gniętą i że słuszniej ją  będzie pozosta
wić raczej otwartą, aniżeli przedwczęs- 
nem rozwiązaniem zagradzać drogę pra
wdzie.

Lecz porzućmy dziedzinę szat godo
wych i przyjrzyjmy się niektórym z naj
chętniej i najczęściej przytaczanych przy
padków ubarwienia ochronnego. Schmeil 
mówi o sarnie, że ta podczas lata prze
bywa całemi dniami w gęsto ulistnio- 
nem podszyciu leśnem i dlatego pomimo 
dość jaskrawego ubarwienia je s t  zabez
pieczona przed okiem napastnika; w zi
mie zaś szerść jej przybiera barwę cie- 
mno-szarą, skutkiem czego z nieznaczne
go nawet oddalenia niepodobna odróżnić 
zwierzęcia od tła ziemi i gałęzi. O giem- 
zie znów czytamy, że czarna szata zi
mowa jest dla niej niezmiernie korzyst_
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na, gdyż pochłania promienie słoneczne 
i przez to samo dostarcza zwierzęciu 
wiele ciepła. Czyż nie nasuwa się jednak 
pytanie, dlaczego giemza nie posiada ta 
kiego ubarwienia, któreby mogło ją  chro
nić od oczów napastników? Czy może 
czarne ubarwienie giemzy jest w równym 
stopniu ochronne, jak  szare ubarwienie 
sarny? Czy też może giemza ma wro
gów o niezbyt ostrym wzroku? Czy wre
szcie mamy wogóle słuszność, rozpatru
jąc ubarwienie sarny i giemzy, jako 
ubarwienie ochronne?

Idźmy dalej. Samce naszych środko- 
wo-europejskich jaszczurek są barwy zie
lonej, samice zaś niepozorne, szare. Ja k 
że można sobie objaśnić to zjawisko, 
przyjmując zasadę ubarwienia ochronne
go? Czy uważać samca za przystosowa 
nego do otoczenia, czy też samicę? Do- 
flein podaje wprawdzie wiadomość o po
dobnych stosunkach, panujących u ro
dzaju Anolis na Martynice, lecz dodaje 
zarazem, że w razie niebezpieczeństwa 
zielone zwierzęta kryją  się w trawie, 
brunatne zaś pod korą d rz e w — tego je 
dnak u europejskich jaszczurek nie do
strzegamy.

Podobnie też u niektórych naszych pro- 
stoskrzydłych spostrzegamy rozmaitość 
ubarwienia u łorm, żyjących w jednych 
i tych samych warunkach, tak np. spo
tykam y często na tych samych obszarach 
i zielone i brunatne pasikoniki. I w tym 
więc przypadku upoważnieni jesteśm y 
do zapytania: która właściwie z tych 
dwu form je s t  przystosowana pod wzglę
dem ubarwienia do środowiska? Lecz 
i na to pytanie odpowiedź będzie znowu 
trudna. Im bliżej zastanawiamy się nad 
kwestyą ubarwienia ochronnego u zwie
rząt, tem częściej okazuje się, że formy, 
uznane dotychczas za znakomicie przy
stosowane, nie są niemi zgoła lub też 
jeżeli są, to zaledwie w słabym stopniu.

Po bliższem rozpatrzeniu kwestyi tej 
uderza nas jeszcze i to, że istnieje wiele 
form pod względem ubarwienia znako
micie przystosowanych do środowiska, 
w którem żyją, lecz w stosunku do k tó 
rych nie mówi się o ubarwieniu ochron- 
nem, a to dlatego, iż je s t  rzeczą oczy

wistą, że dane gatunki, rozporządzając 
znaczną siłą, ochrony takiej nie potrze
bują.

Weźmy dla przykładu orła. Ciemno
szary kolor jego piór, przechodzący w b a r 
wę kamienno-szarą, sprawia, że trudno 
go dostrzedz na tle skał; nie mówi się 
tu jednak nigdy o ubarwieniu ochron- 
nem, ponieważ w tym przypadku brak te 
go, co uważane je s t  za sprężynę powsta
wania tego zjawiska, brak mianowicie 
potrzeby ochrony. Ta sama uwaga da
łaby się słusznie zastosować do wielu 
przedstawicieli ptaków drapieżnych oraz 
do wielu ssaków.

Szary i brunatny kolor jest szczególnie 
rozpowszechniony w świecie zwierząt 
i te właśnie barwy uznawane są tak czę
sto za ubarwienie ochronne u wszelkich 
zwierząt, mieszkających na ziemi, na 
skałach oraz na korze drzew. Powodu 
tego ubarwienia należałoby jednak szu
kać raczej w tej okoliczności, że barw
nik brunatny je s t  barwnikiem najpospo
litszym, a kolor brunatny, przezeń wy
woływany, daje w rezultacie najpierwot
niejsze i najbardziej rozpowszechnione 
ubarwienie. Większa lub mniejsza ilość 
barwnika wywołuje nieskończoną gamę 
tonów i stopni nasycenia, daje barwy 
tak ciemne, że się wydają czarnemi, daje 
pozatem brunatne, szare i białe, a więc 
kolory, które spotykamy u większości 
zwierząt; inne zaś barwy, występujące 
bądź oddzielnie, bądź wspólnie z tamte- 
mi są już nabytkiem późniejszym i, rzecz 
naturalna, nie osiągnęły takiego, jak  
tamte, rozpowszechnienia.

Czy ubarwienie ochronne zapewnia 
wogóle zwierzęciu poważne korzyści, je s t  
to kwestya, która się nie daje katego
rycznie rozstrzygnąć w sensie dodatnim.

Weźmy dla przykładu szarańcze su- 
dańskie, o których W erner pisze w roz
prawie swej „Das Ende der Mimikryhy- 
pothese", że są znakomicie przystosowa
ne do otoczenia. Otóż okazuje się, że 
owady te pomimo ubarwienia ochronne
go służą za wyłączne niemal pożywienie 
wszystkim żyjącym tam ptakom owado- 
żernym oraz jaszczurkom. Jakąż więc 
korzyść szarańcze mają z ubarwienia
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ochronnego, jeżeli to nie zapobiega ma
sowemu ich tępieniu? Czy nie należy 
raczej przypuścić, że zachowanie danego 
gatunku je s t  zależne od jego płodności, 
nie zaś od ubarwienia ochronnego?

I u Weismanna znajdujemy obserwa- 
cyę, przemawiającą za tem, że nawet 
i najlepsze, najdoskonalsze napozór ubar
wienie ochronne nie może ukryć zwie
rzęcia przed okiem doświadczonego wro
ga. Zaobserwowano mianowicie, że para 
wróbli oczyszczała codziennie doszczęt
nie pewien płot drewniany z rozmaitych 
znakomicie przystosowanych do tła mo
tyli nocnych. Skoro zaś ubarwienie och
ronne nie może zmylić wzroku natural
nych, stałych wrogów zwierzęcia, wów
czas przestaje mu ono być ochroną, 
wówczas trudno mówić o tem, że ubar
wienie to posiada charakter ochronny. 
Ci właśnie wrogowie, którzy stale na 
dany gatunek polują, są dla istnienia 
gatunku niebezpieczni, inni zaś, wrogo
wie przypadkowi, przedstawiają dla ga
tunku niebezpieczeństwo drobne, które 
nie mogłoby chyba stanowić sprężyny 
do utrwalania pewnych odchyleń przez 
dobór naturalny.

Przytem przeciwko ważnemu znacze
niu ubarwienia ochronnego przemawia 
i ta okoliczność, że znaczna ilość zwie
rząt ubarwionych ochronnie zgoła nie 
korzysta z tego przystosowania, lecz za 
zbliżeniem się wroga szuka ratunku 
w ucieczce. Dość wymienić tutaj ja sz
czurki lub niektóre gatunki szarańczy, 
które często zdradzają się w takich ra
zach właśnie przez gwałtownie wykony
wane ruchy. Nieznaczna tylko część 
zwierząt, posiadających ubarwienie och
ronne, korzysta z niego; do tych należą 
przedewszystkiem kręgowce, posiadające 
ubarwienie koloru ziemi: te za zbliżeniem 
się wroga czają się przy ziemi i w ten 
sposób często unikają napaści.

Ta właśnie okoliczność, że jedne zwie
rzęta korzystają z posiadanego ubarwie
nia ochronnego, inne zaś z niego nie ko
rzystają, mogłaby służyć za podstawę 
przypuszczeniom, że ubarwienie ochron
ne powstaje początkowo jako nie posia
dający absolutnie żadnego znaczenia ubo-

i czny produkt przemiany materyi, i na
stępnie u wielu zwierząt nie odgrywa 
żadnej roli, gdy tymczasem u niektórych 
nabiera znaczenia ochronnego. Lecz 
i w tych razach, w których ubarwienie 
takie nabiera znaczenia ochronnego, nie 
przedstawia ono tak wielkich korzyści 
dla zwierzęcia, jakby się to napozór mo
gło wydawać, gdyż chroni je  wyłącznie 
niemal przed okiem przypadkowego wro
ga, czujności zaś wrogów stałych nie 
jest w możności zmylić. Tak np. wąż 
Coronella austriaca żywi się wyłącznie 
takiemi zwierzętami, u których daje się 
zaobserwować znakomicie przystosowane 
ubarwienie ochronne; przeto ubarwienie 
to nie spełnia bynajmniej, jak  widzimy, 
zadania swego wobec stałych wrogów. 
Co zaś dotyczę wrogów przypadkowych, 
to nie są oni w większości przypadków 
groźni, gdyż często bardzo się zdarza, że 
zwierzęta, żywiące się pewnym określo
nym gatunkiem zwierzęcym, nie polują 
w przypadkowych nawet razach na inne; 
tak np. Python regius żywi się wyłącz
nie gryzoniami, lecz nie poluje nigdy, 
dajmy na to, na ptaki; Eunectes notaeus 
pożera wszelkie możliwe kręgowce z wy
jątkiem płazów, które nigdy nie stają 
się jego łupem i t. d.

W przeciwstawieniu do zwierząt ubar
wionych ochronnie istnieje pewna ilość 
form zwierzęcych, ubarwionych w spo
sób szczególnie uderzający czy to pod 
względem koloru, czy też rysunku ciała; 
pomimo jednak tej okoliczności wspo
mniane zwierzęta mają stosunkowo nie
wielu wrogów, a to dlatego, że wydzie
lają substancye ostre, cuchnące lub też 
nawet trujące. Na zasadzie tych faktów 
została ugruntowana teorya, równoległa 
do teoryi ubarwienia ochronnego, mia
nowicie teorya ubarwienia ostrzegawcze
go. Uderzające, jaskrawe ubarwienie 
ostrzegawcze objaśniane jest w sposób 
następujący: gdyby zwierzę, posiadające 
zdolność wydzielania substancyj odstra
szających, było ubarwione niepozornie 
i zlewało się ze środowiskiem, wówczas 
byłoby zawsze wystawione na niebezpie
czeństwo, że jakiekolwiek zwierzę dra
pieżne może je mimo przystosowanie to
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dostrzedz i zanim się przekonało, że nie 
jest to łup jadalny, może je zabić lub 
przynajmniej poranić; wprawdzie dra
pieżca byłby się wtedy przekonał o nie- 
jadalności łupu, lecz niepozorny gatunek, 
któryby nie miał się poprostu czem wryć 
w pamięć napastnika, byłby stale ty tu 
łem próby napastowany i w ten sposób 
w istnieniu swem zagrożony. Położenie 
jednak zmienia się całkowicie przez to, 
że dane zwierzę odcina się od całego 
otoczenia i rzuca się w oczy jaskrawemi 
barwami; przez to samo obraz jego po
zostaje w pamięci napastnika, który po 
kilku przykrych i nieudanych próbach 
nauczy się zwierząt takich unikać. W ten 
sposów ubarwienie ostrzegawcze stano
wić ma znakomity środek obrony ga tun
ku, choć poszczególnym osobnikom, któ
re padają ofiarą próby, nie na wiele się, 
jak  widzimy, przydać może. '

Zachowanie się zwierząt, zaopatrzo
nych w ubarwienie ostrzegawcze, zdaje 
się znakomicie potwierdzać słuszność tej 
teoryi; zwierzęta te bowiem nie posia
dają istotnie żadnych innych środków 
ochrony, są powolne, nie ukryw ają się, 
lecz, przeciwnie, ukazują się w biały 
dzień w takiem środowisku, od którego 
jaskrawo się odcinają.

A jednakże i rozpatrując teoryę ubar
wienia ostrzegawczego, okazuje się, że 
i ona nie je s t  wolna od zarzutów, choć 
nie nasuwa się ich tyle, co względem 
teoryi ubarwienia ochronnego.

Teorya ubarwienia ostrzegawczego czy
ni z góry założenia, których słuszności 
nie jest całkowicie pewna. Przedewszy- 
stkiem przypuszczenie, że wszystkie zwie
rzęta, posiadające ubarwienie ostrzegaw
cze, są niesmaczne, je s t  nieco zbyt ogól
ne, gdyż właściwie u wielu gatunków 
cecha ta nie została jeszcze sprawdzona. 
0 tern, czy zwierzę je s t  istotnie niesma
czne, wyrokować można właściwie jed y 
nie na zasadzie tego, czy jest niechętnie 
spożywane przez inne zwierzęta. Pluskwy, 
według oceny naszych zmysłów, powin- 
nyby być zabezpieczone przed wrogami 
przez swą cuchnącą wydzielinę; i is to t
nie przypuszczenie takie sprawdza się 
o tyle, że zwierzęta owadożerne jedzą je

naogół tylko w tych razach, kiedy nie 
mają żadnego innego pożywienia. Lecz 
według nas i szarańcze powinnyby ró
wnież być przez zwierzęta wzgardzone, 
gdyż wydzielana przez nie obficie ślina 
ma smak bardzo gorzki, a tymczasem 
stanowią one ulubione pożywienie ja sz 
czurek. Zawartość żołądka jaszczurki 
wykazuje zresztą, że nie dają się one 
odstraszyć nawet cuchnącemi wydzieli
nami pluskwy, gdyż wiosną w żołądku 
ich można znaleść znaczne ilości czerwo
nych pluskiew drzewnych.

Ważkim argumentem przeciwko słusz
ności teoryi ubarwienia ostrzegawczego 
jest zjawisko zmienności plam u sala
mandry plamistej, zmienności, dążącej 
w kierunku przez teoryę tę nieprzewi- 
dywanym. Salamandra stanowi, jak  wia
domo, najpiękniejszy i najbardziej typo
wy przykład ubarwienia ostrzegawczego 
pośród przedstawicieli płazów. Otóż do
świadczenia, przeprowadzone przez Kam- 
merera, wykazały, że żółte plamy na 
czarnej skórze salamandry nie są cechą 
stałą, lecz zmienną w zależności od oto
czenia, w jakiem się zwierzę znajduje. 
Salamandry, trzymane na jasnej glinia
stej ziemi, stają się jaśniejsze od żyją
cych w zwykłych warunkach, żółte bo
wiem plamy znacznie się powiększają; 
salamandry zaś, trzymane na ziemi czar
nej, stają się ciemniejsze naskutek zmniej
szania się żółtych plam. Te wyniki do
świadczenia Kammerera są właśnie n ie
przychylne dla teoryi ubarwienia ostrze
gawczego; w myśl bowiem tej teoryi 
u salamandry, jako niezaprzeczonej przed
stawicielki zwierząt, obdarzonych ubar
wieniem ostrzegawczem, powinnyby się 
na tle jasnej ziemi uwydatniać silniej 
czarne części skóry, na tle zaś ziemi cie
mnej—plamy żółte; albowiem cechą cha
rakterystyczną ubarwienia ostrzegawcze
go jest i musi być jaskrawość, ostre od
cinanie się od tła ogólnego. Doświad
czenie Kammerera dostarcza raczej, jak  
widzimy, potwierdzenia dość często w y
rażanego poglądowi, że ubarwienie zwie
rząt wywołane je s t  przez pewnego ro 
dzaju fotografowanie otaczającego je 
świata, fotografowanie, które zachodzi
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bez względu na korzyść lub szkodę, jaką 
może ewentualnie przynieść danemu 
zwierzęciu. Widzimy więc, do jakiego 
stopnia musimy być ostrożni z podawa
niem wyjaśnienia faktów, z wysnuwa
niem z nich wniosków, ich uogólnianiem 
i t. p.

Lecz gdybyśmy nawet wymienione wy
żej zarzuty pozostawili na stronie, to 
i tak nie potrafilibyśmy wyczerpująco 
odpowiedzieć na niezmiernie ważne, choć 
proste pytanie: dlaczego ubarwienie ost
rzegawcze, które w działaniu swem jest 
znacznie pewniejsze i skuteczniejsze, niż 
ubarwienie ochronne, występuje w natu
rze tak rzadko, a przynajmniej bez po
równania rzadziej, niż to ostatnie?

Pytanie to traci jednak na znaczeniu, 
gdy uprzytomnimy sobie, że i ten spo
sób ochronny nie jest radykalny; gdyby 
bowiem był radykalny, to znaczy gdyby 
zwierzęta, posiadające ubarwienie ostrze
gawcze, były istotnie zabezpieczone przed 
napaścią wrogów, w takim razie formy 
te musiałyby się rozmnożyć nadmiernie, 
czego jednak przez bliższe badanie tych 
zwierząt stwierdzić nie możemy. Nato
miast bliższe przyjrzenie się życiu zwie-, 
rząt, posiadających ubarwienie ostrze
gawcze, przekonywa nas, że i te zwie
rzęta, jak  wszystkie inne zresztą, posia
dają stałych swych prześladowców, że 
więc i to urządzenie ochronne nie jest 
bynajmniej w działaniu niezawodne. W y
mienimy tu dla przykładu choć parę 
form zwierzęcych o ubarwieniu ostrze- 
gawczem. A więc przedewszystkiem sa 
lamandra; ma ona wrogów nieubłaganych 
w postaci wszystkich wężów, które uwa
żają płazy za pewnego rodzaju przysmak. 
Werner twierdzi, że wręży takich, jak  
Tropidonotus, Heterodon, Leptodira, Ca- 
usus, nie zrażają najostrzejsze nawet wy
dzieliny skóry, dajmy na to, wydzieliny 
Bufo viridis. Dalej gąsienice kapustnika 
są wprawdzie wzgardzone przez ptaki, 
lecz za to niezliczone ich masy stają się 
łupem gąsieniczników. Według danych, 
przytoczonych przez Wernera, larwy pe
wnych os, unikane przez zwierzęta krę
gowe, są chciwie pożerane przez modlisz
kę. Z obserwacyj Plateau wynika, że
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ubarwienie ostrzegawcze nie zapewnia 
wogóle bezpieczeństwa ze strony owa
dów drapieżnych.

A wTięc i w stosunku do ubarwienia 
ostrzegawczego, podobnie jak przedtem 
w stosunku do ubarwienia ochronnego, 
musimy dojść do wniosku, że rola jego 
je s t  stanowczo przeceniona i że nie jest 
ono wcale w tym stopniu korzystne dla 
zwferzęcia, jakby się to mogto wydawać 
z pozoru.
(Według dr. A. Czepy) J- -B-

(Dok. nast.).

D O W Ó D  IS T N IE N IA  INDUKCYI 
SO M A T Y C Z N E J.

(Dokończenie).

Zbadana być musiała i rola światła. 
Że ono uczestniczy w zachodzących zmia
nach ubarwienia, wypływa już z faktu 
następującego: aby powyższe doświad
czenia zostały uwieńczone skutkiem po
myślnym terarya muszą stać w miejscu 
silnie z góry oświetlonem; światło pada
jące z boku nie wywołuje reakcyi w sto
pniu dostatecznym. W ciemności nie za
chodzą żadne zmiany w ciągu lat ca
łych, prócz minimalnych śladów reakcyi 
na zwiększony lub zmniejszony stopień 
wilgotności.

Wyniki otrzymane przez oślepienie ró
wnież zasługują na uwagę. O ile usu
nięto jedno tylko oko, reakcye wszystkie 
występowały w tenże sam sposób, jak  
u zwierząt normalnych. U oślepionych 
zupełnie żadnej reakcyi niemożna hyło 
zauważyć z wyjątkiem tylko wybitnej 
reakcyi na wilgoć, o ile zwierzęta były 
trzymane na świetle i na podłożu żół
tem albo czarnem. Wnosimy z tego, że 
trwałe zmiany ubarwienia zachodzą za 
pośrednictwem oka, a więc i centralnego 
układu nerwowego, tak, jak  i chwilowe, 
fizyologiczne u innych płazów. Tylko 
reakcya na wilgotność je s t  samodzielną 
funkcyą skóry.

Rola temperatury była już wyżej za
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znaczona, gdym wspominał, że wszystkie 
reakcye odbywają się szybciej w lecie, 
aniżeli w zimie. Ścisłe doświadczenia 
nad wpływem podwyższonej temperatury 
wniosek ten potwierdziły, stwierdzając 
zarazem, że sama tem peratura nie w y 
wiera żadnego wpływu na kierunek re- 
akcyi.

Zbadano również wpływ, jaki może 
wywierać obfitość pokarmu, albo głód 
i przekonano się, że głód hamuje rozwój 
obu pigmentów, gdy obfitość pożywienia, 
przeciwnie, stwarza pomyślne warunki 
dla ich rozwoju.

Pozostaje wreszcie do uwzględnienia 
wpływ regeneracyi. Wycięte kawałki 
skóry odrastają dość szybko, i regene- 
ra ty  zawsze zawierają ten pigment, któ
ry był wycięty. O ile usunięty został 
kawałek skóry, na którym leżała granica 
między polem żółtem a czarnem, w ta 
kim razie regenerat odtwarzał zupełnie 
dokładnie dawną linię graniczną, jeśli 
regeneracya następowała w otoczeniu 
neutralnem. W środowisku żółtem lub 
czarnem granice plamy przesuwały się 
na regeneracie na korzyść odpowiednie
go pigmentu.

Reasumując doświadczenia powyższe> 
widzimy, że zjawiska obserwowane w ho
dowlach na żóitej glinie i czarnej próch
nicy są uwarunkowane przez kilka czyn
ników. Czynnikiem stwarzającym nowe 
plamy, bez powiększania obszaru plam 
już istniejących, je s t  stopień wilgotności 
w obu swych krańcowych granicach, 
czynnikiem zaś powiększającym rozmiar 
istniejących je s t  barwa środowiska. Do 
wywołania tych zmian je s t  konieczne in 
tensywne oświetlenie. Wysoka tempe
ra tu ra  i obfitość pokarmu przyspiesza 
reakcyę. Zmiany wywołane przez po
wyższe czynniki dziedziczą się, t. j .  wy
stępują w pokoleniach następnych, choć 
te ostatnie są umieszczone w środowis
ku neutralnem, albo nawet wywierają- 
cem działanie w kierunku przeciwnym. 
W szystko to nic nam jeszcze nie mówi 
o roli komórek somatycznych w przeno
szeniu nabytych cech. Zanim przejdzie
my do doświadczeń, które niezbicie wy
kazują istnienie indukcyi somatycznej—

warto się wpierw zapoznać z wynikami 
krzyżowań różnych ras barwnych sala
mandry plamistej, ras spotykanych wprzy- 
rodzie lub wytworzonych w doświadcze
niach.

Kammerer w ciągu swych długolet
nich badań miał do czynienia z wieloma 
tysiącami zwierząt przez siebie wyhodo
wanych i, jak  powiada, zawsze, bez ża
dnego wyjątku, dziedziczy się ściśle styl 
ubarwienia, czy to będzie typowa, nie
regularna plamistość, czy też będą to 
podłużne symetryczne pasy; oczywiście 
mowa tu  o hodowlach w środowisku 
neutralnem.

W razie skrzyżowania formy typowej 
(plamistość nieregularna) z odmianą tae- 
niata (pasy żółte) pierwsze pokolenie 
hybrydów posiada cechy formy typowej 
(lig. 4). Tak je s t  jednak tylko wtedy,

(Fig. 4).

Podług Kammerera. P —osobniki rodzicielskie, 
użyte do skrzyżowania. F 1—pierwsze pokolenie 
mieszańców. _Zf,2—drugie pokolenie mieszańców.

gdy osobnik taeniata został w przyrodzie 
jako taki znaleziony, a nie wyhodowany 
sztucznie w doświadczeniu (fig. 5). Te 
ostatnie bowiem, chociaż zewnętrznie nie 
różnią się niczem od pierwszych, inaczej
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zachowują się w razie skrzyżowania 
z formą typica — dają mianowicie po-

(Fig. 5).

Podług Kammerera. P — osobniki rodzicielskie, 
użyte do skrzyżowania. F L—pierwsze pokolenie 
mieszańców. jF2—drugie pokolenie mieszańców.

tomstwo plamiste wprawdzie, lecz plamy 
są ułożone w dwa symetryczne szeregi. 
Takiż sam rezultat otrzymuje się ze 
skrzyżowania formy typowej z rasą sztu
cznie wytworzoną, posiadającą jednę li
nię żółtą, biegnącą przez sam środek 
grzbietu—i w tym przypadku potomstwo 
przedstawia typ pośredni, z tą różnicą, 
że plamy są ułożone w jednej środkowo- 
grzbietowej linii.

Drugie pokolenie mieszańców zacho
wuje się różnie, zależnie znów od tego, 
czy mamy do czynienia z odmianą natu
ralną, czy wytworzoną sztucznie. Z pier
wszego pokolenia hybrydów, pochodzą
cych ze skrzyżowania form ty p ic a \ ta e -  
niata, które, jak  widzieliśmy wyżej, 
wyglądało jak  typica (tig. 4 F J ,  Kamme- 
rer otrzymał w drugiem pokoleniu 231 
typica i 77 tai niata, czyli w stosunku 
3 : 1 (fig. 4 F2)\ — stąd wniosek, że ce
chy: „nieregularna plamistość" i „syme
tryczna pasiastość“ zachowują się, jak

para antagonistycznych cech mendlują- 
cych. Te same cechy wytworzone sztu
cznie, które już w pierwszem pokoleniu 
odmiennie się zachowywały, gdyż reće- 
sywna cecha świeżo nabyta nie poddała 
się zupełnemu zgłuszeniu przez cechę 
dominującą, i w pokoleniu drugiem zacho
wują się podobnie, niewykazując mende- 
listycznego rozszczepiania się. 234 osob
niki, pochodzące od rodziców o dwu sy 
metrycznych szeregach plam (fig. 5 i^), 
wszystkie posiadały tę samę cechę w więk
szym lub mniejszym stopniu; zauważyć 
jednak wypada, że symetryczność w ukła
dzie plam zmniejszała się za każdym no
wym pomiotem. Toż samo powiedzieć 
trzeba o trzeciej kategoryi mieszańców 
(pochodzących ze skrzyżowania form ty
pica z rasą o jednej linii pośrodku grzbie
tu) — drugie pokolenie zachowuje ubar
wienie pośrednie, zmniejszając regular
ność w układzie plain za każdym nowym 
pomiotem.

Prócz dwu powyższych cech „mendlu- 
jących“, a mianowicie „nieregularna pla
mistość" i „symetryczna pasiastość", Kam- 
merer stwierdził, że podobnie zachowują 
się cechy: „dużo żółtego pigmentu'1 i „mało 
żółtego pigmentu", oraz różna intensyw
ność barwy żółtej. Cechy te w rozszcze
pianiu stosują się dokładnie do prawa 
Mendla.

Niezmiernie ciekawe wyniki wydało 
skrzyżowanie między sobą dwu odmian 
sztucznie wytworzonych, a mianowicie 
sztucznej formy taeniata i odmiany o je 
dnym środkowym pasie grzbietowym; 
potomstwo posiadało ubarwienie nieregu
larnie plamiste formy typowej. Rezultat 
był podobny ze skrzyżowania naturalnej 
formy taeniata ze sztuczną jednopasia- 
stą. Wykazuje to dowodnie, że odmiany 
te polegają na braku pewnych składni
ków dziedzicznych (co je s t  ciekawe, to 
fakt doświadczalnego zmuszenia ich do 
zaniku w odmianach sztucznych), które 
razem dają formę typową. Wykazują one 
również, że wyżej zaznaczone ujęcie re
zultatów skrzyżowania, mianowicie uzna
nie cechy „nieregularna plamistość" za 
cechę mendlującą, czyli tylko przez j e 
den dziedziczny zawiązek wywoływaną,
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je s t  niedopuszczalne. Tylko dalsze ba
dania mogą kwestyę wyświetlić, gdyż 
Kammerer nie podaje, w jaki spostb  za
chowuje się drugie pokolenie tych in te
resujących mieszańców.

Po tym, może przydługim trochę „wstę
pie", zawierającym jednak, mam nadzie
ję, ciekawe fakty, przejdę wreszcie do 
tematu, który umieściłem w nagłówku, 
to je s t  do faktów, dostarczonych przez 
Kammerera dla poparcia twierdzenia, że 
w doświadczeniach powyższych chodzi 
o faktyczne dziedziczenie cech nabytych, 
czyli o zjawiska indukcyi somatycznej.

Dawniej sam Kammerer skłaniał się 
ku poglądowi, że we wszystkich jego 
doświadczeniach zachodzi fakt bezpośred
niego działania czynników modyfikują
cych na gonady, od pewnego jednak  cza
su zdanie to zmienił—obecnie zaś zyskał 
pewność, że sprawa przedstawia się ina
czej. Pewność tę dały mu doświadcze
nia nad transplantacyą jajników u ró
żnych odmian salamandry.

Wziąwszy jednak pod uwagę, że k a 
wałek skóry przeniesiony z jednej sala
mandry na drugą, przyjmuje się na niej 
doskonale, Kammerer zadał sobie prze- 
dewszystkiem pytanie, czy w ten sposób 
nie możnaby stwierdzić istnienia induk
cyi somatycznej. Rezultaty tych do
świadczeń streszczę w kilku słowach. Po 
zaszczepieniu kawałka obcej skóry j a 
kiemuś osobnikowi zauważyć się daje 
ciekawe zjawisko: oto, kawałki przeszcze
pione przez długi czas nie biorą żadnego 
udziału w reakcyi zwierzęcia, jakkolwiek 
skóra naokoło przeszczepionego kawałka 
może podlegać intensywnej zmianie ubar
wienia. Dopiero po 14 — 15 miesiącach 
odporność ta nagle ustaje — prawdopo
dobnie dopiero wtedy ustala się związek 
ścisły skóry przeszczepionej z central
nym systemem nerwowym. Przez prze
szczepianie kawałka po kawałku można 
było przenieść z jednego osobnika na 
drugi całą grzbietową skórę zwierzęcia 
i zamienić salamandry żółtą na czarną, 
lub odwrotnie. Potomstwo takich osob
ników z „cudzą skórą“ nie wykazuje naj
mniejszego śladu wpływu skóry nowej,

czyli eksperyment przemawia przeciwko 
indukcyi somatycznej.

Do przeszczepiania gonad używał Kam
merer ze względów technicznych tylko 
samic. U samców trudnoby było prze
prowadzić taką operacyę ze względu na 
obecność u nich aż kilku par jąder. Aże
by uniknąć zarzutu, że wyniki doświad
czeń mogą być sfałszowane przez ewen
tualną regeneracyę pozostawionej przez 
nieuwagę części jajnika, Kammerer po
zostawiał duży procent operowanych sa 
lamander zupełnie bez jajników, które 
następnie zdysekował i przekonał się, że 
ani w jednym przypadku nie było śla
dów regeneracyi.

Zapładnianie samic, zaopatrzonych w ob
ce ja jn ik i przez samce w połowie o typie 
podobnym do typu osobników, z których 
ja jn ik i były wzięte, w połowie zaś o ty 
pie odmiennym, odbywało się albo na 
podłożu neutralnem, albo też na podłożu 
najmniej somatycznej indukcyi przyja- 
znem, t. j. żółtych samic na podłożu 
czarnem i odwrotnie. W dodatku, aby bez
pośrednią indukcyę środowiska wyłą
czyć, trzymano samice zoperowane w pół- 
świetle. Podczas krzyżowania uwzględ
nione zostały kombinacye następujące:

Każdy z czterech rodzajów samic z ob- 
cemi jajnikami, a mianowicie:

1) Forma typica z jajnikami var. tae 
niata (naturalna).

2) Forma typica z jajnikami var. tae
niata (sztuczna).

3) Var. taeniata (naturalna) z ja jn i
kami forma typica.

4) Var. taeniata (sztuczna) z ja jn ika
mi forma typica zostały skrzyżowane
z następującemi samcami:

a) Forma typica.
b) Var. taeniata (naturalna).
c) Var. taeniata (sztuczna).
Do chwili ogłoszenia rozprawy Kam- 

mererowi udało się otrzymać potomstwo 
z kombinacyj następujących:

1) Samica typica z jajnikiem var. 
taeniata (sztuczna) zapłodniona przez 
samca var. taeniata (naturalna), czyli 
kombinacya 2 £>, wydała na świat w dwu 
pomiotach 76 młodych var. taeniata.

2) Samica typica z jajnikiem var.
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taeniata (sztuczna), zapłodniona przez 
samca var. taeniata (sztuczna), czyli 
komb. 2 c, wydała 25 młodych var. tae
niata.

3) Samica var. *aeniata (naturalna) 
z jajnikiem forma typica, zapłodniona 
przez samca forma typica, czyli komb. 
3 a, wydała 26 młodych f. typica.

4) Samica var. taeniata (naturalna) 
z jajnikiem typica, zapłodniona przez 
samca var. taeniata (naturalna), czyli 
komb. 3 b, wydała w dwu pomiotach 52 
młode f. typica.

Druga samica tej samej kombinacyi 
wydała 28 młodych f. typka.

5) Samica var. taeniata (sztuczna)
z jajnikiem f. typica, zapłodniona przez 
samca f. typica, czyli komb. 4 o, wydała 
w dwu pomiotach 56 młodych, z których 
36 posiadało wyraźną symetryę dwu sze
regów plam, 20 zaś i. typica.

Druga samica tejże kombinacyi wy
dała w dwu pomiotach 63 młodych, z któ
rych 55 ubarwionych symetrycznie,, 8 f. 
typica.

6) Samica var. taeniata (sztuczna)
z jajnikiem f. typica, zapłodniona przez 
samca var. taeniata (naturalna) czyli 
komb. 4 6, wydała w dwu pomiotach 52 
młode, z których 47 var. taeniata, 5 zaś 
z symetrycznie ułożonemi plamami.

Druga samica tejże kombinacyi wy
dała 35 młodych var. taeniata; trzecia 33 
młode, z których 24 var. taeniata, 9 z pla
mami symetrycznemu

7) Samica var. taeniata (sztuczna)
z jajnikiem f. typica, zapłodniona przez 
samca var. taeniata (sztuczna), czyli 
komb. 4 c, wydała w trzsch pomiotach 
83 młode, wszystkie var. taeniata.

Druga samica w dwu pomiotach wy
dała 36 młodych, trzecia 28 młodych, 
czwarta w' dwu pomiotach 62 młode,
wszystkie var. taeniata.

Pierwsze z 4 wyliczonych powyżej 
przypadków przemawiają za nieistnie
niem indukcyi somatycznej; wyniki krzy
żowania są takie, jakgdyby barwa sami
cy, noszącej jajniki, roli żadnej nie od
grywała. Przeciwnie w pozostałych przy
padkach, wyliczonych pod M M  5 — 7, 
gdzie indukcya somatyczna jest wyraźna.

Weźmy wyniki wymienione pod M  5. 
Jeśliby barwa samicy nie odbiła się w ja 
kiś sposób na jajnikach, jeśliby cechy 
dziedziczne w jajkach zawarte nie ule
gły zmianie pod wpływem komórek so
matycznych samicy, jednem słowem, j e 
śliby nie istniała indukcya somatyczna, 
w takim razie wszystkie młode powin
ny by posiadać typowe, nieregularnie pla
miste ubarwienie. W rzeczywistości jest 
inaczej, znaczna większość młodego po
kolenia posiada symetryczny układ plam 
w dwu szeregach po obu stronach ciała. 
Wiemy już, że zjawisko to występuje 
w pokoleniu następnem w tym przypad
ku, jeśli pokolenie poprzedzające było 
poddane silnej indukcyi środowiska żół
tego i że je s t  wyrazem odziedziczenia 
zmian wywołanych przez to środowisko. 
Ponieważ w danym przypadku indukcya 
bezpośrednia środowiska na jajnik jest 
wyłączona, pozostaje więc do przyjęcia 
tylko indukcya somatyczna.

Przejdźmy do A? 6. Z wyników krzy
żowań, streszczonych poprzednio, wiemy, 
że ubarwienie typowe dominuje nad pa- 
siastem (o ile to ostatnie nie jest pro
duktem doświadczenia). Ponieważ w da
nym przypadku ja jka  pochodzące od 
osobnika f. typica zostały zapłodnione 
przez plemniki samca var. taeniata (na
turalna), powinniśmy więc otrzymać,w ra
zie nieistnienia indukcyi somatycznej, 
potomstwo o ubarwieniu typowrem. Pakt, 
że wynik jest inny, przypisać można tyl
ko działaniu indukcyi somatycznej.

Wreszcie JVs 7. Z krzyżowań znacznie 
wyżej wspominanych wiemy, że podobna 
kombinacya (typica X taeniata sztuczna) 
powinna wydać potomstwo wprawdzie 
o symetrycznym układzie plam, ale bez 
nieprzerwanych pasów żółtych, charakte
ryzujących odmianę taeniata. Obecność 
tych pasów u potomstwa będącego w mo
wie może być wyjaśniona tylko przez 
wzmocnienie wyniku przez indukcyę so
matyczną wywieraną na ja jniki przez 
ciało samicy.

Fakty te są to niedające się zaprze
czyć dowody istnienia indukcyi soma
tycznej — a więc tem samem i możności 
dziedziczenia cech nabytych. Jeśli przej-
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rżymy jeszcze raz wyliczone przypadki 
stwierdzonej indukcyi, zauważymy łatwo, 
że ślady jej widzimy tylko tam, gdzie 
mamy do czynienia z samicą sztucznie 
zmienioną, czyli, że tylko tam pewna ce
cha somatyczna została na komórki roz
rodcze przeniesiona, gdzie cecha ta była 
nowa, świeżo nabyta. W pozostałych ra 
zach rezultat doświadczeń był negatyw
ny. Fakt ten zdaje się przemawiać za 
poglądem, że tylko świeżo rodzące się 
cechy, niejako in statu nascendi, mają 
zdolność wywierania dość głębokiego 
wpływu na organizm, aby ślad swój od
bić i na rozrodczych komórkach, a tem 
samem przejść na pokolenia następne.

Doświadczenia powyższe mają doniosłą 
wartość teoretyczną. Wykazanie możli
wości istnienia indukcyi somatycznej — 
aczkolwiek nie dowodzi jej istnienia 
wszędzie i zawsze — zasadniczo oznacza 
zwycięstwo lamarkizmu. Lecz z tego 
jeszcze nie wynika, aby, jak  to czynią 
lamarkiści, wszystko dziedzicznością cech 
nabytych wyjaśniać, a tem mniej każdą 
cechę uważać za dziedziczną. Jak dotąd, 
tak i nadal należy pilnie badać w każ
dym przypadku poszczególnym, czy dana 
cecha je s t  dziedziczną, czy nie. Jeśli 
zważymy, że na pewnych cechach o w ąt
pliwej wartości filetycznej wznosi się 
całe gmachy hypotez—a przykładów ta
kich mógłbym przytoczyć wiele, choćby 
z dziedziny zoogeografii — trudno się 
oprzeć myśli, że przydałoby się wielu 
badaczom trochę więcej sceptycyzmu 
pod tym właśnie względem. Jeśli cechy 
nabyte przez somę mogą wejść w skład 
zawiązków dziedzicznych plazmy zarod
kowej, z pewnością niezawsze i nie- 
wszędzie zjawisko to się powtarza. Licz
ne wyniki ujemne odpowiednich doświad
czeń, znacznie przewyższające swą liczbą 
ilość dodatnich, o tem świadczą wymo
wnie. Powyższe wyniki badań Kamme- 
rera również jeszcze nie przesądzają kwe- 
styi dziedziczenia zmian wywołanych 
przez używanie i nieużywanie organów; 
przed niedawnym czasem miałem sposob
ność streszczać dla Wszechświata bada
nia tegoż samego Kammerera stw ierdza
jące, że typowy dowód dziedziczności

zaniku organu pod wpływem nieużywa- 
nia, a mianowicie zaniku oka u odmień
ca, został obalony z chwilą, gdy Kamme- 
rer wykazał, iż pod wpływem drażnienia 
przez światło ten „dziedzicznie od wielu 
pokoleń uwsteczniony organ“ rozwija się 
zupełnie normalnie.

D r. W. Roszkowski.

Akademia Umiejętności.
III. Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 8 czerwca 1914 r.
P rzew odniczący: C zł. E. G odlewski sen.

Sekretarz przedstawia wydawnictwa W y
działu, które ukazały się od czasu ostatnie
go posiedzenia: 1) Bulletin International de 
1’Acadómie des Sciences de Oracovie, Olasse 
dos Sciences mathematiąues et naturelles, 
sórie A, JM® 4, (str. 193 — 224). Zawiera 
rozprawy pp. A. Hoborskiego (dokończenie), 
W. Sterpińskiego, J. Leśkiewicza i L. Mar
chlewskiego, K. Żorawskiego. 2) Bulletin  
International de 1’Acadómie dos Sciences de 
Oracovie, Olasse des Sciences mathematiąues 
et naturelles, serie B, Ms 2, (str. 113— 352). 
Zawiera rozprawy pp. J. Rothfelda (dokoń
czenie), J. Talko-Hryncewicza, J. Nusbauma- 
Hilarowicza, B. Fulińskiego, J. W ilczyńskie
go, J. Priiffera i A. J. Żmudy. 3) Tożsa
mo, JM® 3, (str. 353—432). Zawiera rozpra
wy pp. W. Kulozyńskiego, K. Simma, Z. 
Fedorowicza i E. Malinowskiego. 4) Tożsa
mo, JM® 4, (str. 433—464). Zawiera rozpra
wy pp. E. Malinowskiego (dokończenie), T. 
Wiśniowskiego i II. Zapałowicza.

Ozł. M. Smoluchowski przedstawia rozpra
wę pp. W. Świętosławskiego i M. Popowa 
z Moskwy p. t.: „O bombie kalorymetrycz
nej i o cieple spalania kwasu benzoesowego1*.

Sprawdzając stałe kalorymetryczne bomb 
laboratoryum termicznego im. Ługinina we
dług danych ogłoszonych przez Em. Fische
ra i Wredego w 1908 roku, pp. Sw. i P. 
otrzymali sprzeczne rezultaty pomiarów war
tości wodnej bomb, wyznaczonej wspomnia
nym sposobem oraz tejże wartości, oznaczo
nej drogą bezpośrednich pomiarów fizyoz- 
nych. Wobec tego, wyznaczyli kaloryme
tryczną stałą swego przyrządu zapomocą 
metody Stokmanna i zapomocą metody wła
snej i, zasadzając się na tej wielkości, ozna
czyli ciepło spalania kwasu benzoesowego, 
wyrażając je w kaloryach. Praca ta do
prowadziła pp. Św. i P. do następujących
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wniosków: 1) Ścisłość pomiarów kaloryme
trycznych ciepła spalania związków orga
nicznych wymaga, aby wszyscy badacze 
w tej dziedzinie oznaczali kalorymetryczne 
stałe swych przyrządów, spalając w nich ten 
sam związek. Ciepło spalania tego związku 
winno być wyznaczone z całą możliwą ści
słością w kilku pracowniaoh i wielkość ta 
winna być przyjęta za jednostkę we wszyst
kich pomiarach w tej dziedzinie. Pp. Św. 
i P. sądzą, że z dwu związków, zapropono
wanych w tym celu przez Era. Fischera 
i Wredego, dogodniej jest obrać kwas ben
zoesowy. 2) Ciepło spalania kwasu benzoe
sowego można dokładniej wyrazić w kalo- 
ryach, aniżeli w absolutnych jednostkach 
miary. 3) Nieodzowną jest rzeczą, aby 
autorowie, ogłaszający prace doświadczalne 
w zakresie ciepła spalania związków orga
nicznych, podawali wielkość ciepła spalania 
kwasu benzoesowego, przyjętą przez nich 
przy wyznaczaniu kalorymetrycznej stałej 
przyrządu; ułatwi to bowiem w przyszłości 
wprowadzenie odpowiednich poprawek w ra
zie, gdyby ta podstawowa liczba uległa 
zmianie. 4) Pp. Św. i P. opracowali nową 
metodę wyznaczania kalorymetrycznej stałej 
bomby. Metoda ta polega na spalaniu w bom
bie dwu jednakowych ilości danego związku 
w dwu kalorymetrach różniących się poje
mnością. Ciepło spalania użytego związku 
może pozostać nieznane. 5) Ciepło spalania 
kwasu benzoesowego zostało oznaczona przez 
pp. Św. i P. przy pomocy rtęciowego ter
mometru Baudina ze ścisłością O,O3°/0. Ści
słość ta nie ustępuje ścisłości pomiarów Em. 
Fischera i F. Wredego, wykonanych zapo
mocą elektrycznego termometru platynowe
go. Wobec tego pp. Św. i P. dochodzą do 
wniosku, że możliwa do osiągnięcia ścisłość 
pomiarów w tej dziedzinie leży w granicy 
0,08%, użycie zatem czulszych termome
trów, niż rtęciowe Baudina, nie wpływa na 
zwiększenie ścisłości pomiarów. 6) Pp. Św. 
i P. wyszczególniają poprawki, uwzględnio
ne przez nich w obliczaniu pomiarów, oraz 
podają procentowy wykaz zmian, które wy
nikają, gdy którakolwiek poprawka pomi
nięta zostanie. 7) Wyjaśniono, jakie popraw
ki nie zostały uwzględnione przez Berthe- 
lota i Ługinina. Wprowadzając te poprawki, 
pp. Św. i P. przekonali się, że liczba poda
na przez Berthelota i Ługinina dla ciepła spa
lania kwasu benzoesowego jest o 0,07%  
mniejsza od wielkości znalezionej przez nich, 
różni się jednak znacznie od liczby, podanej 
przez Em. Fischera i Wredego. 8) Ciepło 
spalania 1 g (abs.) kwasu benzoesowego 
(v =  const.) wyznaczone przez pp. Św. i P. 
=  6 310 kal. Poprawiona przez nich liczba 
Berthelota i Ługinina =  6 306 kal. Obie- 
dwie te liczby nie zgadzają się z danemi

Em. Fischera i Wredego, różniąc się od nich
0 0,02 do 0,4%, w zależności od tego, jaka 
wartość równoważnika mechanicznego cie
pła zostanie użyta do wyrażenia ciepła spa
lania kwasu benzoesowego, danego przez 
Em. Fischera i Wredego, w kaloryach. 9) 
Pomiarów swych pp. Św. i P. nie uważają 
za ściślejsze od pomiarów Em. Fischera
1 Wredego i dlatego wyrażają życzenie, aże
by inni badacze zajęli się sprawdzeniem ich 
danych.

Czł. Smoluchowski przedstawia rozprawę 
pp. W. Świętosławskiego i E. Pakowicza 
z Moskwy p. t.: „O nowej konstrukcyi adya- 
batycznego kalorymetru“.

Wzorując się na podanej przez Rischardsa 
ogólnej zasadzie adyabatycznego wykonywa
nia pomiarów kalorymetrycznych, pp. Ś. i P. 
zbudowali nowy typ adyabatycznego kalory- 
metru, który znacznie ułatwia ściśle adya- 
batyczne wykonywanie pomiarów. Kalory- 
metr, w którym badany proces odbywa się, 
jest otoczony ze wszystkich stron „koszul
ką adyabatyczuą“ w postaci dwu biizko 
przylegających naczyń, napełnionych naftą. 
Ogrzewa się naczynia zewnętrzne zapomocą 
sieci drutów żelaznych, które równo ze 
wszystkich stron ogrzewają całą masę nafty 
prądem elektrycznym. Druty podzielone są 
na sekcye i udostępniają łatwe kierowanie 
aparatem tak, że szybkość ogrzewania nafty 
w naczyniach może być identyczna z szyb
kością przyrostu temperatury w kaloryme* 
trze, gdzie odbywa się dany proces. Na
czynia z naftą są zaopatrzone w mieszadła 
w postaci kilku szerokich obręczy, oraz 
w chłodnice, w których krążyć może prąd 
chłodnej wody. W razie potrzeby, tempe
ratura naczyń z naftą może być obniżona 
z 22° do 18° już po upływie 8 —10 minut. 
Pożądana temperatura może być utrzymy
wana ze ścisłością 0,002 do 0,005°.

(Dok. nast.).

K R O N I K A  N A U K O W A .

Nowy typ żarówek, znajdujący się obec
nie na rynku przemysłowym, a skonstruo
wany przez jedno z większych towarzystw 
elektryczności, jest ze wszech miar godny 
uwagi. Zasada jest zupełnie nowa: wtedy, 
gdy dawniej starano się posunąć rozrzedza
nie gazu (powietrza), znajdującego się w bań
ce, do najdalszych granic, w celu: 1) wyeli
minowania wpływu gazu na ochładzanie się 
rozżarzonej nici; 2) niedopuszczenia do spa
lania się jej przez usunięcie tlenu, który
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się z konieczności w powietrzu znajduje —  
obecnie bańka napełniona jest azotem pod 
ciśnieniem stosunkowo znacznem, bo wyno- 
szącem pół atmosfery. Ta zmiana jaknajko- 
rzystniej wpływa na funkcyonowanie lampy. 
Istotnie widzimy, że gdy temperatura, do 
której podnieść było można nić metalową 
(wolfram) w lampie dawniejszego systemu, 
ograniczoną być musiała ze względu na sil
ne ulatnianie się substancyi tworzącej nić 
i która zwykle w postaci zwierciadła osa
dzała się na ściankach bańki, w nowej ża
rówce azot sprzeoiwia się temu rozpadowi 
nici i pozwala na znacznie większą tempe
raturę, a tem samem nadaje większą siłę 
świeceniu. Okazało się, że strata w ilości

zużytej elektryczności, z powodu oziębiania 
nici przez gaz, opłaca się, mając wzgląd na 
osiągniętą siłę świecenia. Tak więc lampa 
żarowa nowego typu konsumuje około 1/2 
watta na świecę, wtedy, gdy żarówka o a t
mosferze rozrzedzonej (typu dawniejszego) 
zużywa niemniej niż 0,8 watta na świecę. 
Światło tej żarówki jest zupełnie białe—na 
niekorzyść może przemawiać to, że blask 
jej dla oka jest oślepiający. Żałować trzeba 
również, że fabrykanci nie stworzyli dotąd 
typu lamp mieszkaniowych, małych —  naj
mniejsze dają około 600 świec.

P. P. Z.
(L. Houllevigae).

Spostrzeżenia meteorologiczne
za czerwiec 1914 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej p rzy Aluzeum  Przem ysłu  i Rolnictwa w Warszawie).
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