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PISMO PRZYRODNICZE,
ORGAN POLSKIEGO T -WA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA
Rocznik 1947

Teraźniejszość, ze swymi zaletami i wa
dami, jest dzieckiem przeszłości, której za
pomnieć ani wymazać nie można. Dzisiej
szy «Wszechświat» tkwi swymi korzeniami 
w starszych i młodszych rocznikach naszego 
pisma i z dumą spogląda na swych ante
natów. « Wszechświat* jest bowiem pismem 
starym, wychodzi od roku 1882. W  ciągu 
wielu lat istnienia dzielił swój los z losem 
naszego Narodu i Państwa. W  okresie nie
woli budził z odrętwienia, łączył i kształcił 
przyrodników spod trzech zaborów. Obie 
wojny światowe zmiotły go podobnie, jak 
tyle innych placówek kulturalnych na lata 
całe, a przecież odrodził się dwukrotnie.

Obok tej długowieczności i żywotności 
«Wszechświat» imponuje rzadką w  polskich 
warunkach ciągłością linii rozwojowej. Ce
chą tą wiąże się z nazwiskiem Znatowicza, 
pierwszego redaktora, który przez pełne 33 
lata formował oblicze swego pisma. Po w y 
daniu dwudziestuk i Lku roczników Znato- 
wicz powiedział z niezwykłą skromnością: 
«WiSzechśw,iat w  rozwoju swoim różne ze
wnętrznie mógł miewać oblicze... Wszech
świat nie przeceniał nigdy swego znaczenia 
i nie przypisywał sobie roli przewodniej. 
Ma jednak prawo żądać uznania dla cha
rakteru wiernego i bezstronnego pośrednika 
pomiędzy warsztatami nauki a spragnioną 
je j posiewu rzeszą. Nie mniej otwarcie przy
pomina, że nigdy nie miał najdalszego na-

Zeszyt 1 (1765)

wet udziału w żadnej robocie, niezgodnej 
z niepokalaną czystością i surową powagą 
nauki... Pismu udało się przetrwać tyle już 
rzeczy najgorszych i dokonać takiego ogromu 
pracy, przecież — sądzimy — nie całkiem 
bezowocnej*.

Młodsze pokolenie przyrodnicze, kształ
cone na «Wszechświecie» znacznie pochleb
niej ocenia jego wartość. Czasopismo to było 
« forum dla aktualnych spraw i potrzeb na
szego świata przyrodniczego#, odznaczało się 
«sumiennością informacyjną* i  «językiem 
czystym i poprawnym*. (Błędowski). «0  ile 
dziś młodzież słyszy z katedry dobrą pol
szczyznę, o ile możemy im skutecznie po
magać w  poprawnym redagowaniu ich 
pierwszych prac naukowych — zawdzię
czają to wieloletnim wysiłkom Znatowicza 
i dawnemu «Wszechświatow,i». (Tur.).

Na łamach « Wszechświata* przesuwały 
się artykuły podpisywane przez wszystkich 
naszych wybitniejszych przyrodników, któ
rzy na nich -zaprawiali się w  pracy popula
ryzatorskiej a później mistrzowsko ją  upra
wiali. Powtarzają się tu wielokrotnie naz
wiska takie, jak: Białaszewicz, Dybowski, 
Dyakowski, Hoyer sen., Marchlewski, Moro- 
zewicz, Natanson, Nussbaum, Sosnowski, 
Sztolcman, Tur, Wrześniowski i długi sze
reg innych. Artykuły pisane przez nich się
gały tematami od astronomii po górnictwo, 
od botaniki do mineralogii, uwzględniały
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technologię, informowały o działalności to
warzystw naukowych. Tonem i poziomem 
sięgały szczytów swej epoki.

« Wszechświat* okresu m iędzywojnia pod
ciągnął też i utrzymał swój poziom bardzo 
wysoko.

Na karcie tytułowej dzisiejszego numeru 
umieszczamy winietkę odtworzoną z pierw
szego rocznika naszego pisma. Niech będzie 
hołdem dla pięknej przeszłości «Wszech
świata* i uznaniem dla Znatowicza, którego 
30 rocznica śmierci wypada w  roku bie
żącym.

F. BIEDA

ZAGADNIENIE WYMIERANIA ORGANIZMÓW

Obserwacje doby dzisiejszej mówią nam, 
że w iele gatunków zwierzęcych lub nawet 
grup ludzkich wymarło, przy czym prze
ważnie przyczyną tego zjawiska jest dzia
łalność człowieka. Paleontologia, która za j
muje się dziejami życia na Ziem i w  ubie
głych okresach geologicznych, a które obej
mują w iele setek m ilionów lat, dowodzi 
nam, że szereg grup organizmów tak roślin
nych, jak i zwierzęcych po krótszym lub 
dłuższym okresie bytowania zanika, to zna
czy, że ich pozostałości czyli skamieliny nie

i

Rys. 1. a. Ichtiozaur, wymarły gad wodny, 
b. Delfin, dzisiejszy ssak wodny.

pokazują się już w  młodszych skałach osa
dowych skorupy ziemskiej, względnie nie 
ma już ich w  świecie dzisiejszym.

Zjawisko to, na które już człowiek sta
rożytny zwracał uwagę znajdując w  ziemi 
kości jakichś jemu nieznanych zwierząt, 
mitycznych olbrzymów, czy smoków, tłu
maczymy wymieraniem. A  w ięc śmierć n ie
odłączna towarzyszka życia jednostek, dzia
łanie swoje także zaznacza i w  większych

biologicznych jednostkach jak gatunek, ro
dzaj itd.

Od razu podnieść trzeba, że wymieranie 
grup zwierzęcych czy roślinnych dla nie
których —  nielicznych zresztą —  uczonych 
( S t e i n m a n n ,  u nas J. S i e m i r a d z k i )  
nie istnieje. Są oni zdania, że wymarciu 
ulegać mogły jedynie niewielkie gałązki 
drzewa genealogicznego świata zwierzęcego, 
natomiast jeżeli chodzi o większe grupy, to 
one nie wymarły a uległy przekształceniu 
w  inne, np. mezozoiczne oskorupione amo
nity zmienić się m iały w  nagie dzisiejsze, 
głowonogi, jurajsko-kredowe morskie gady 
ichtiozaury w  ssaki —  delfiny itp. Zapatry 
wania te nie rozwiązują właściwego zagad
nienia, które sprowadza się do pytania: dla
czego dana grupa nie mogła dłużej istnieć, 
lecz przekształciła się w  inną lub wymarła 
bez śladu.

Rozpatrzmy za tein teorie usiłujące Wy
tłumaczyć wygasanie wielkich nieraz grup 
organizmów. Przyczyny, które podawano 
dla wyjaśnienia tego zjawiska można uło
żyć w  3 grupy:

1) przyczyny zewnętrzne natury nieorga
nicznej —  ziemskiej lub kosmicznej,

2) przyczyny zewnętrzne natury orga
nicznej, tzn. oddziaływanie jednych 
organizmów na drugie,

3) przyczyny wewnętrzne, tzn. tkwiące 
w  samych organizmach.

Pierwsza grupa teorii zajmujących się in
teresującym nas problemem wymierania 
organizmów opiera się na oddziaływaniu 
na organizmy czynników zewnętrznych
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Rys. 2. Tabela stratygraficzna i rozmieszczenie czasowe niektórych grup roślin i zwierząt.

o charakterze sit fizyko-chemicznych, 
a istniejących już to na Ziemi już to po
chodzących od Słońca. Od Słońca zależy 
klimat panujący na powierzchni Ziemi. 
Otóż klimat jest to niewątpliwie czynnik 
Wywierający znaczny wpływ na organizmy; 
na pytanie atoli, czy jego działanie mogłoby 
być na tyle silne, że zmiany klimatyczne 
spowodować by miały wymarcie całych 
grup zwierzęcych, nasuwa się wield zastrze
żeń. W  większości wypadków organizmy 
zagrożone ujemnym działaniem klimatu

mogą emigrować w inne okolice o lepszych 
warunkach klimatycznych, jak to np. mo
żemy obserwować z fauną plioceńską co
fającą się na południe przed nasuwającym 
się zlodowaceniem dyluwialnym. Co n a jw y
żej zmiana klimatu mogłaby -się okazać 
zgubną dla jakiejś małej grupy, której swo
boda poruszeń przez przecięcie połączeń 
z innymi obszarami została uniemożliwiona. 
Zmianami klimatycznymi tłumaczono 
istnienie okresów kryzysowych, jakie miały 
miejsce na granicy er geologicznych, kiedy
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to iznikały różne grupy zwierząt tak lądo
wych, jak i wodnych.

Przejdźmy pokrótce teorie omawiające 
wpływ słońca a więc i  klimatu na wym iera
nie zwierząt i roślin.

W  hipotezie uczonego rosyjskiego G o- 
l e n k i n a  odnajdujemy przypuszczenia

Rys. 3. Amonit, w ym arły głowonóg, 
rekonstrukcja.

wielokrotnie się pojawiające, że w  drugiej 
połowie ery mezozoicznej nastąpiła zmiana 
klimatu. G o l e n k i n  usiłuje wyjaśnić tą 
zmianą klimatu przekształcenie flory, 
które obserwujemy na granicy kredy dol
nej i środkowej. Wówczas to pojaw iły się 
rośliny okrytonasienne. Dotychczasowe ro
śliny skrytokwiatowe i nagozalążkowe 
były cieniołuhne, wymagały klimatu w il
gotnego, o dużym zachmurzeniu. W  owym 
krytycznym okresie pod koniec kredy dol
nej klimat zmienił się, stał się suchy; pro
mienie słońca dochodzą bez przeszkód do 
powierzchni Ziem i i zjaw ia się inna flora, 
lepiej do nowego klimatu przystosowana.

W  i 1 s e r  skonstruował inną hipotezę 
(1931), która głosi, że w  pewnych okresach 
następuje zmiana w  emisji promieniowania

Rys. 4J a. Relemnit, wym arły głowonóg, re 
konstrukcja. b. Fragment szkieletu belemnita 
tzw. rostrum, znajdował się w  dolnej części 

ciała.

krótkofalowego wysyłanego przez Słońce. 
Wiadomo, że światło słoneczne składa się 
z  części widzialnej o falach od 740 u do 
400 [a i z niewidzialnej ultrafioletowej o fa 
lach do 290 jx. Te promienie ultrafioletowe 
razem z promieniami fioletowymi i niebie
skimi nazywamy falami krótkimi i one to 
działają fizjologiczno-chemicznie. Szczegól
nie silne jest działanie —  stwierdzone do
świadczalnie — promieni o długości ok. 
300 [i.. To działanie wywołuje duże zmiany, 
szczególnie w organizmach czułych na świa
tło. W  ciągu dziejów geologicznych były

Rys. 5. Diplodocus, wymarły, jurajski, olbrzymi gad lądowy. Długość ciała do 25 m.
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okresy o zwiększonym promieniowaniu sło
necznym, w  czasie których -zachodziły prze
kształcenia w  świecie zwierzęcym, między 
innymi powodowały one wymieranie pew
nych grup zwierzęcych. Według W i ł  s e r  a 
pod koniec mezozoikum miało nastąpić pod
niesienie się temperatury a nie obniżenie, 
jak to ogólnie się przyjmowało, to zaś pod
niesienie temperatury pociągało znaczne 
podwyższenie emisji promieniowania krót
kofalowego. Dowód na poparcie swojej tezy 
widzi autor w wymarciu na granicy kreda- 
trzeciorzęd amonitów, belemnitów, gadów, 
nie ucierpiały zaś korale rafowe, którym mu
siało by się dać we znaki obniżenie tempe
ratury. Szczególnie przemawiającym za tym 
przypuszczeniem wzrostu ciepłoty jest fakt 
wymarcia głowonogów borealnych.

Wspomnieć tu trzeba, że już wcześniej bo 
w  r. 1928 nasz geolog W . Ł o z i ń s k i  zwró
cił uwagę na możliwość, iż promienie ultra
fioletowe mogły być czynnikiem, który m. 
in. byłby w  stanie spowodować śmierć róż
nych grup zwierzęcych. Poglądy Ł o z i ń 
s k i e g o  idą w  myśl tezy ogólnie przyjętej, 
mianowicie, że pod koniec mezozoikum na
stąpiło obniżenie się temperatury i w  kon
sekwencji zmniejszenie promieniowania 
ultrafioletowego, a na to zareagować mu
siały przede wszystkim zmiennociepłe gady.

Rys. 6. Tyrannosaurus, wymarły, kredowy, dra
pieżny gad lądowy. Długość ciała do 14 m.

To zmniejszenie się promieniowania sło
necznego było skutkiem wzmożonej działal
ności wulkanicznej, efekt której w  postaci 
pyłu wulkanicznego był' taki, że do po
wierzchni Ziemi docierało znacznie mniej 
promieni słonecznych.

Są też przypuszczenia, które widzą w  sa
mej kuli ziemskiej czynniki powoduj ąee 
zmienność w  świecie organicznym a więc 
i wymieranie zwierząt. Dla wytłumaczenia 
równoczesnego wymierania organizmów ży
jących w różnych środowiskach a więc tak 
na lądzie, jak i wodzie trzeba by znaleźć ta
kie siły, których wpływ dawałby się wszę
dzie odczuć. Już w zaraniu paleontologii 
spotykamy się z teorią kataklizmów Cu- 
v i e r a, według którego życie na Ziemi 
miało być niszczone równocześnie przez 
wielkie, wszystko burzące katastrofy. W  no
wożytnym ujęciu teoria ta odżyła w  kon-

Rys. 7. Trylobit: Olenus, z okresu kambryjskiego.
Przedstawiciel morskich skorupiaków.

cepcji orogenez S t i ł  l e g o ,  który jest zda
nia, że fazy orogenetyczne powodujące po
wstawanie gór są krótkie, katastrofalne. 
W  tym czasie miały zachodzić poważne 
zmiany w  życiu organizmów, potem zaś na
stępowałyby długie okresy spokoju. Nie 
mamy jednakowoż dowodu na to, że zja
wiska tektoniczne zachodzić miały tak 
szybko. Ta próba wyjaśnienia wymierania 
razem z podobną tłumaczącą śmierć w ie l
kich grup na skutek zmian w  rozmieszcze
niu lądów i mórz czyli w  transgresjach i re
gresjach morza nie mogą być przyjęte. Co 
najwyżej moglibyśmy na tej drodze przy
jąć wymarcie istot żyjących już na bardzo 
ścieśnionych obszarach życiowych.

W  różnych wariantach przewija się w  li
teraturze naukowej hipoteza mówiąca 
o zmianach w zawartości bezwodnika w ę
glowego w atmosferze i związanego z tym
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wymierania. Hipoteza ta zaczynając od 
Szweda A r r h e n i u s a  poprzez Niemca 
F r e c h a ,  ostatnio została reaktywowana 

.p rze z  Rosjanina S o b o l e w a ,  jako hipo
teza kryzysów i głodów gazowych. Zdaniem 
S o b o l e w a  w czasie ubiegłych okresów 
geologicznych .zaznacza się istnienie kilku 
rewolucyjnych epok, w czasie których z po
wodu działalności wulkanicznej łącznie 
z działaniem innych sił tektonicznych i dia- 
stroficznych następowało wzbogacenie at
mosfery i wody w C02. To  naruszało w y
mianę gazową organizmów i powodowało 
powstanie gazowych kryzysów, z którymi 
nie wszystkie grupy zwierzęce mogły dać 
sobie radę. Następujący w  konsekwencji te
go rozwój roślinności powodował poważny 
ubytek C02, prowadzący aż do głodu kwasu 
węglowego, który miał się pojawiać przy 
końcu każdej diastroficznej epoki i jego 
końcowym efektem był kryzys we florze.

Druga grupa teorii wymierania .zwierząt 
operuje również czynnikiem zewnętrznym, 
mianowicie chodzi tu o wpływ  otaczającego 
świata organicznego, wyrażający się przede 
wszystkim w  darwinowskiej koncepcji w al
ki o byt. I tu również znajdujemy różne 
ujęcia tego czynnika. Jedni dopatrują się 
powodów wymarcia różnych grup w  bezpo
średnim niszczeniu jednych organizmów

Rys. 8. Ramforynch (Rham phorhynchus), juryj- 
ski gad powietrzny, ok. 1/2 m rozpiętości.

przez drugie. Drudzy zwracają uwagę na 
to, że działanie mogło być pośrednie przez 
zabieranie pożywienia, wypieranie z obsza
rów życiowych.

Przyznać trzeba, że teorie te znajdują 
niejakie uzasadnienie w obserwacji, o któ

rej była mowa na początku, a więc w w y
tępieniu przez człowieka w czasach histo
rycznych takich zwierząt, jak: krowa mor
ska, tur, dront, moa itd. Zwolennicy tej teorii 
twierdzą, że i w poprzednim okresie geolo
gicznym tj. w  dyluwium miał człowiek 
przyczynić się do wyginięcia takich w iel
kich zwierząt jak mamut, nosorożec dylu- 
wialny, niedźwiedź jaskiniowy. Nasuwa się 
tu jednak uwaga, że jest dosyć niezrozu
miałe, iż człowiek pierwotny uzbrojony 
w maczugę czy oszczep miałby wytępić tak

Rys. 9. a. Paleozoiczny koral osobnikowy cztero- 
przegrodowy: Zaphrentis w idok z boku. b. W i
dok z góry, w idać przegrody kielicha ułożone 

w  symetrii dwubocznej.

groźnego przeciwnika jakim był niedźwiedź 
jaskiniowy, a natomiast nic on nie zrobił 
renowi ani wołowi piżmowemu, które to 
zwierzęta właściwie bezbronne potrafiły się 
do dziś dnia przechować.

Z poglądami przypisującymi wymarcie 
wielkich grup zwierzęcych na skutek poja
wienia się wrogów czy konkurentów spo
tykamy się w  paleontologii wcale często. 
A więc paleozoiczne trylobity miały ulec 
w walce o byt głowonogom, prymitywnym 
kręgowcom z grupy Agnatha i  rybom pan
cernym. Możemy rzeczywiście skonstatować 
zgodność czasową pojawiania się tych dru
gich a upadku tych pierwszych, mianowi
cie okres największego rozkwitu trylobitów 
przypada na sylur, kiedy to głowonogi z gru
py łodzikowatych .zaczynają się dopiero róż
nicować, natomiast w dewonie trylobity 
już stają się rzadsze, zaś głowonogi, ryby 
pancerne i ostrakodermy z Agnatha silnie 
się rozwijają. Trylobity były to zwierzęta 
wolno się poruszające, pozbawione organów, 
które im pozwalałyby przeciwstawiać sie
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skutecznie napastnikom; sposób ich obrony 
był bierny przez zwijanie ciała i nastrosza - 
nie kolców. Ta zdolność zwijania ciała, 
przez co' części miękkie strony dolnej są 
osłonięte pancerzem grzbietowym, pojawia 
się u trylobitów dopiero w  sylurze. Faktem 
jest, że przez drugą połowę ery paleozoicz- 
nej tj. w czasie karbonu i permu trylobity 
wegetują tylko jako rzadkie relikty, by 
z końcem paleozoikum zniknąć zupełnie.

Pod koniec ery mezozoicznej giną amo
nity; według N e u m a y r a  ich wrogami

Rys. 10. Ramienionóg: Spirifer z ery paleozoicz- 
nej. W idać stożki rusztowania ramieniowego 
znajdujące się w  środku skorupy. Ramienionogi 

są dzisiaj grupą reliktową.

miały być ryby kostnoszkieletowe, które po
jaw iają się w  jurze. Ilyby te jednak nic nie 
zrobiły innym głowonogoni, które przetrwały 
ten krytyczny okres na granicy mezozoikum 
i trzeciorzędu. Do nich należą łodziki oraz 
szereg form z grupy dwuskrzelnych głowo- 
nogów, a które dały początek dzisiejszym 
sepiom i kalmarom. Natomiast razem 
z amonitami giną morskie gady: Ichthyo- 
sauria, Plesiosaurici i Mosasauria, wielkie 
lądowe roślinnożeme i drapieżne Dinosauria 
oraz olbrzymie, latające w  powietrzu Pte - 
rosauria. Według zapatrywań darwinistów 
wrogami dinozaurów mają być ssaki, które 
pojawiają Się w  górnym triasie, ale w ła
ściwy ich rozwój przypada na okres gra
niczny między kredą a trzeciorzędem. Je
żeli porównywujemy te kredowe dinozaury 
z ówczesnymi ssakami, to kładąc na szalę 
po stronie gadów ich wielkość, ociężałość, 
mały rozwój mózgu, zaś po stronie ssaków, 
mimo ich małych rozmiarów, zwinność oraz 
ich inteligencję, możnaby przyjąć, że te

ostatnie mogły roślinożernym dinozaurom 
dać się we znaki. Trudniej natomiast przy
jąć, ażeby drapieżne dinozaury, niejedno
krotnie silnie opancerzone, mogły tak ła
two stać się zdobyczą małych ssaków, u któ
rych zresztą typ drapieżny zaczyna dopiero 
się zarysowywać. A  także i wyżej wym ie
nione morskie mezozoiczne gady były zw ie
rzętami drapieżnymi, potężne uzębienie la
tających ramforynchów mówi to samo, mo
gły więc te gady skutecznie się bronić przed 
napastnikami, którymi miały być żarłacze 
względnie w drugim wypadku ptaki. Co 
najwyżej moglibyśmy przyjąć^ że tylko 
grupy gadów żyjące na niewielkich prze
strzeniach na skutek wytępienia ich przez 
inne zwierzęta wyginęły. Nie jest natomiast 
prawdopodobnym, ażeby na całym obszarze 
kuli ziemskiej takie hekatomby miały się 
odbywać, tym bardziej gdy uwzględnimy 
fakt, że nie wszędzie zostało stwierdzone 
występowanie kredowych ssaków razem 
z dinozaurami.

W  zakończeniu tego ustępu mówiącego 
o wymieraniu pod wpływem otaczającego 
świata organicznego, wspomnieć trzeba je 
szcze o możliwości wymierania grup orga
nicznych na skutek epidemii spowodowa-

Rys. 11. Graptolit: Diplograptus, z okresu sylur- 
skiego. Kolonia.

nych pojawieniem się nowych groźnych 
drobnoustrojów chorobotwórczych. Paleon
tologicznie, przynajmniej na razie, dowodu 
istnienia wielkich zaraz nie posiadamy. 
Poza tym wydaje się nieprawdopodobnym, 
ażeby grupy kosmopolityczne w  ten sposób 
mogły wyginąć. Natomiast stwierdzono 
istnienie bakterii już w najstarszych ska
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łach osadowych, a więc one mogły się przy
czynić do wymarcia niewielkich, zlokalizo
wanych gatunków czy rodzajów.

Pozostaje nam do omówienia trzecia gru
pa teorii o wymieraniu w  świecie organicz-

Rys. 12. Lepidodendron, karboński, olbrzymi 
drzew iasty widłak. 'Rekonstrukcja.

nym, która wysuwa jako powód przyczyny 
tkwiące w  samych organizmach. W ie le na 
ten temat napisano i dyskutowano. Mamy 
tu do czynienia z poglądami o charakterze 
witał i stycznym, które przeciwstawiają się 
materialistycznym koncepcjom walki o byt. 
Według tych zapatrywań witalisty cznych 
powstanie, rozwój i śmierć grup organicz
nych stanowi całość jednego procesu życio
wego, czyli innymi słowami, tak jak ogra
niczone jest co do czasu trwania życie osob
ników, tak, też ma swoje granice życie w ięk
szych jednostek systematycznych, nawet ta
kich jak gromady czy typy. Wymieranie 
i zestarzanie się rodów czy gałęzi rozwojo
wych i wygasanie ich na skutek wyczerpy
wania się siły życiowej należałoby zatem 
do kategorii czynników wyłącznie natury 
wewnętrznej. Niestety nie mamy możności 
potwierdzenia tego przypuszczenia w  mate
riałach paleontologicznych.

Spotykamy również w nauce koncepcje, 
które operują kombinacjami czynników w e
wnętrznych z zewnętrznymi. Niektórzy ba
dacze poczynili szereg obserwacji, które 
przemawiałyby za tym, że wymieranie zw ie
rząt następowało jako logiczna konieczność 
osiągnięcia pewnych etapów rozwojowych 
u istot organicznych. Mamy tu przede 
wszystkim teorię o specjalizacji (C  o p e,
1) e p e r e t, D o i ł o )  oraz teorię stałego 
zwiększania się rozmiarów ciała (D  e p e- 
r e t).

U wielu grup zwierzęcych widzieć może
my, że formy najstarsze są małe, zaś osta
tnie w  szeregu rozwojowym niejednokrot
nie są olbrzymie. Szczególnie plastycznie 
przedstawia się nam to zjawisko w  świecie 
kopalnych gadów, ale także widać je  i  u róż
nych bezkręgowych np. u amonitów, które 
w swoich końcowych etapach poszczegól
nych gałęzi ( Pinacoceras w  triasie, Pachy-

13. Sigillaria, karboński, olbrzym i drze
wiasty widłak. Rekonstrukcja,
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discus w  górnej kredzie) są bardzo wielkimi 
formami. Ten wzrost ciała spowodowany 
być może między innymi korzystnymi wa
runkami życiowymi w jakich te zwierzęta 
żyły. Przy zmianie tychże warunków wzrost 
mógł się stać przyczyną wyginięcia grupy 
z powodu niezdolności do wytwarzania no
wych form i niemożności przystosowania 
się.

W  szeregach rozwojowych widać często 
specjalizację, to znaczy że formy prym i
tywne są niezróżnicowane, one dają począ
tek różnym gałęziom, u których różne cechy 
są coraz silniej uwypuklone. Na przykład 
u dinozaurów widać różne nieraz bardzo 
wielkie płyty, pancerze, kolce, rogi, tak sa
mo u pewnych ssaków możemy obserwo
wać tworzenie się może potrzebnych w  okre
ślonych warunkach środków ochronnych 
czy obronnych, lecz które znowuż w  razie 
zmiany warunków życiowych nie pozwoliły 
zwierzętom utrzymać się przy życiu. Je
den i drugi wypadek, to jest powiększanie 
się ciała i specjalizacja, mogą się ze sobą 
kombinować i tak też zwykle bywa, stąd 
tak nas zaciekawiają mezozoiczne gady czy 
pewne trzeciorzędowe ssaki swoimi niesa
mowitymi, olbrzymimi postaciami.

Reasumując to, co powyżej było przedsta
wione stwierdzić trzeba następujące tezy, 
z którymi muszą się liczyć teorie usiłujące 
wytłumaczyć wymieranie grup organicz
nych.

1) Gdy jedne grapy wywierają już jako 
zubożałe resztki dawnych, bogatych nieraz 
działów, to inne są jeszcze dosyć licznie re
prezentowane (cżteroprzegrodowe koirale pa- 
leozoiczne, gady mezozoiczne).

2) Istniały i istnieją dzisiaj relikty, które 
przez długie nieraz okresy przedłużają ży
cie grup organicznych.

3) W  wypadkach wymierania pojedyn
czych grup mogą czynniki sprowadzające 
śmierć być rozmaitej natury.

4) W  pewnych okresach czasu następuje 
równoczesne wymieranie różnych grup zwie
rzęcych tak lądowych jak i wodnych. Je- 
żelibyśmy nawet przyjęli, że były to grapy

Rys. 14. Sagowiec: Cycad.eoid.ea, z mezozoikum, 
rekonstrukcja.

(zestarzałe względnie zubożałe, to jednak ra
czej należy przyjąć działanie jednego czyn
nika niż wielu odmiennych.

5) W ielkie zmiany we florze poprzedzają 
zawsze zmiany we faunie, zatem.

a) albo na florę działał inny czynnik a na 
faunę drugi, dlaczego zatem ten drugi zaw
sze po pierwszym się pojawia,

b ) albo działał jeden czynnik, tylko flora 
reagowała na niego szybciej niż fauna. T a 
kim czynnikiem od którego życie roślin jest 
wprost zależne jest światło słoneczne. Nie 
zostało dotychczas jasno i niezbicie umoty
wowane w  jaki sposób światło słoneczne 
mogłoby obok swojego życiodajnego wpły- 
w'u przyczyniać się do Wymierania orga
nizmów.
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T. L IT Y Ń S K I

POBIERANIE I PRZERÓBKA AZOTU CHEMICZNIE ZWIĄZANEGO 
PRZEZ ROŚLINY

Podczas gdy rośliny motylkowe i pewne 
bakterie korzystać mogą iz atmosfery jako 
źródła azotu, dla większości roślin azot ele
mentarny jest bezużyteczny. Większość ro
ślin odżywia się więc azotem ' chemicznie 
związanym. Źródłem azotu dla roślin jesl 
więc gleba iz zawartymi w  niej związkami 
azotowymi nieorganicznej i organicznej na
tury. Ta  ostatnia forma na ogół przeważa. 
Jest nią próchnica powstająca podczas roz
kładu materii organicznej dostającej się do 
gleby, a zawierająca azot głównie w  formie 
złożonych kompleksów lignino-białkowych. 
I dlatego gleba jest tym w  azot bogatsza, im 
więcej zawiera próchnicy. Gleby lekkie, pia
szczyste, odznaczają się na ogół niedużą 
zawartością azotu, stanowiącego zaledwie 
maleńki ułamek procentu, bo od 0,05—0,1%. 
W ięcej azotu spotykamy już w  glebach cięż
szych, gliniastych. Jeszcze większą zawar
tość azotu posiadają torfowiska wysokie, bo 
od 0,3 do 0,7%, największą zaś —  torfowiska 
niskie w  których ilość tego składnika pokar
mowego często przekracza 1%.

W raz z plonami zabieramy glebie dość 
znaczne ilości azotu. Rozmaite rośliny róż
nie pod- tym  względem się zachowują, tzn. 
w  rozmaitym stopniu wyczerpują glebę 
z azotu. Największy ubytek powodują ro
śliny okopowe, mniejszy zboża. Pośród zbóż, 
rośliny o dłużsizym okresie wegetacyjnym, 
a w ięc zboża ozime, więcej pobierają azotu 
ód analogicznych zbóż jarych. Innym źró
dłem strat azotu jest wypłukiwanie z gleby 
łatwo rozpuszczalnych związków azotowych. 
To wypłukiwanie dotyczy przede wszystkim 
najbardziej przyswajalnej dla roślin formy 
azotu, tj. azotanów, w  mniejszym natomiast 
stopniu azotu amonowego. Azotany są 
związkami łatwo rozpuszczalnymi i są bar
dzo ruchliwe i łatwo skutkiem tego prze
noszą się iz ruchami w ilgoci glebowej. S il
niejsze opady wypłukują azotany z warstw 
górnych do warstw dolnych i w  ten sposób 
mogą być dla roślin stracone. Sole amonowe

są mniej ruchliwe, posiadając tendencję do 
wiązania się z cząstkami gleby. Łatwość wy
płukiwania azotu zależy zresztą i od rodzaju 
gleby. W  glebach lżejszych zachodzi ono 
w stopniu silniejszym niż w  glebach cięż
szych. Trzecim źródłem strat azotu to droga 
procesów biologicznych (denitryfikacja, 
ulatnianie się azotu podczas gnicia materii 
organicznej; itp.), ale straty te w  normalnie 
sprawnej glebie nie wydają się być du^e.

Azot glebowy składa się więc głównie 
z azotu praktycznie nieczynnego, mało ruch
liwego azotu próchnicowego, którego zawar
tość w  glebie jest mniej więcej stałą, cha
rakterystyczną dla danego typu gleby oraz 
z drobnej ilości azotu czynnego, stanowią
cego odżywczy kapitał azotowy gleby. Ilość 
tego ostatniego zależy od szybkości, z jaką 
zachodzi w  glebie proces mineralizacji azotu 
próchnicowego pod wpływem czynników 
biologicznych. A  ponieważ proces ten zacho
dzi na ogół z bardzo małą szybkością, przeto 
rośliny mimo nieraz dużej zawartości azotu 
całkowitego odczuwają na ogół brak tego 
składnika pokarmowego w  glebie. Azot jest 
tym czynnikiem, który najczęściej w  glebie 
znajduje się w  minimum i dlatego w ięk
szość gleb bardzo silnie reaguje na nawoże
nie azotowe.

Rośliny pobierają więc azot z gleby prze
de wszystkim w  formie znajdujących się 
tam nieorganicznych związków azotowych, 
a więc soli amonowych i azotanów. Kwestia, 
która z tych dwu postaci azotu jest odpo
wiedniejszym pokarmem dla roślin od daw
na zajmowała uwagę badaczy, choć dopiero 
w czasach ostatnich została właściwie w y
jaśniona. Jest to zagadnienie o ogromnym 
znaczeniu dla praktyki rolniczej, gdyż de
cyduje o lepszym wzgl. gorszym zużytko
waniu przez roślinę takiej czy innej formy 
nawozu azotowego. Zdawałoby się pozor
nie, że roślinom raczej odpowiadać powinien 
azot amonowy niż azotanowy, gdyż pobie
rany przez nie azot jest następnie zużywa
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ny do syntezy ciał białkowych, a więc zw iąz
ków zawierających grupę aminową (— NHs), 
iminową ( =  NH ), względnie sam azot. 
A  więc prostsza droga prowadzi do tych 
ciał od azotu amonowego niż azotanowego, 
który to ostatni ulec musi najpierw redukcji 
zanim przerobiony zostanie na białko. Pro
dukcja zaś ta połączona jest z zużyciem 
pewnej ilości energii, która tym sposobem 
może zostać zaoszczędzona przez roślinę. 
Z drugiej strony wiadomo jednak rolnikom, 
że azot saletrzany działa znacznie energicz
niej od azotu amonowego, a poza tym sze
reg substancji, że wymienimy tu choćby 
fosforany czy siarczany, roślina przyjmuje 
w  najbardziej utlenionej formie pier
wiastka.

Otóż doświadczenia licznych badaczy 
stwierdziły, że roślina pobierać może za
równo azot amonowy jak i  azotanowy, która 
zaś z tych dwu postaci jest dla niej bardziej 
odpowiednią, to zależy przede wszystkim od 
tego, jaki jest odczyn środowiska, z którego 
czerpie ona pokarm azotowy. Okazuje się 
mianowicie, że w  środowisku alkalicznym 
i obojętnym szybciej zużywane zostają azo
tany, w środowisku zaś słabo kwaśnym sole 
amonowe. I dlatego też rolnik nawozi taką 
roślinę jak burak cukrowy saletrą, burak 

- bowiem uprawia on na glebach zasobniej
szych, o odczynie obojętnym wzgl. słabo 
zasadowym. I przeciwnie, rośliny takie jak 
ziemniak, żyto lub owies, dobrze udające się 
na glebach o odczynie słabo kwaśnym, 
wdzięczne są raczej za pokarm amonowy 
niż azotanowy. W idzim y więc, że pobieranie 
jednej wzgl. drugiej postaci azotu nieorga
nicznie związanego zależy od odczynu, jaki 
gleba posiada.

Ale gleba oprócz azotanów i soli amono
wych zawiera, jak to mówiliśmy, najroz
maitsze związki azotowe organiczne, które 
dostają się do gleby wraz z licznymi reszt
kami roślinnymi i zwierzęcymi (resztki po
żniwne, korzenie, nawozy zielone, nawóz 
stajenny, itp.). Czy związki te są źródłem 
pokarmu azotowego dla roślin wyższych? 
Otóż roślina zielona zasadniczo może się ży
wić organicznymi związkami. Zatem prze
mawia choćby ten fakt, że młode kiełki czer

pią przecież pokarm azotowy z nagroma
dzonych w nasieniu substancji białkowych. 
W  glebie praktycznie bywa jednak tak, że 
pokarm ten szybciej opanowują bakterie, 
przerabiając go na amoniak (proces amo- 
nifikacji), który z kolei, o ile odczyn nie 
jest zbyt kwaśny, ulega znów przeróbce 
pod działaniem bakterii nitryfikacyjnych na 
azotany, tak że właściwie roślinie wyższej 
wobec tej konkurencji bakteryjnej pozo
staje jedynie azot mineralny jako pokarm 
azotowy.

W yjątek pod tym względem stanowią ro
śliny owadożerne, które dzięki odpowiednio 
przystosowanej budowie anatomicznej 
uzdolnione są do pobierania azotu organicz
nego w formie ciała owadów, które za t r z y -^  
mu ją  (rosiczka). Inne znów rośliny radzą 
sobie w  ten sposób, że wchodzą w  symbiozę 
z grzybem (mikoryza). Rośliny :z oplecionym 
na jej systemie korzeniowym wzgl. w e
wnątrz niego grzybem, rosną właśnie czę
sto na takich terenach, z  których roślina 
sama z trudnością tylko mogłaby czerpać 
azot mineralny, szczególnie zaś azot azota
nowy. Są to tereny mocno kwaśne (gleby 
leśne), w  których proces nitryfikacji zacho
dzi słabo, albo nie odbywa się wcale, bak
terie bowiem nie znoszą zbyt kwaśnego śro
dowiska. Na terenach tych grzyby są więc 
bez konkurencji i bez ich pomocy roślina 
wyższa nie dałaby sobie rady w zdobywaniu 
pokarmu azotowego. Wizamian za ten po
karm otrzymuje grzyb od rośliny pokarm 
węglowy w  postaci węglowodanów.

Organiczne związki azotowe stanowią za
tem dobry pokarm dla niższych organizmów 
roślinnych. A  czy te twory bezzielenicwe 
mogą korzystać z soli amonowych i azota
nów jako źródła azotu? Otóż rośliny niższe, 
o ile nie są skazane na czerpanie azotu 
z organicznych związków azotowych, wolą 
bodaj azot amonowy od azotanowego. Tak 
np. jeśli kropidlakowi (Aspergillus niger) 
dać azot w formie azotanu amonowego, to 
pobierze on szybciej azot amonowy, po zbio
rze grzybni znaleźć bowiem można w  po
żywce przewyżkę azotu azotanowego nad 
amonowym.
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Zapytajmy teraz, co dzieje się z azotem 
pobranym przez roślinę? Otóż pobrane z g le
by azotany są albo od razu przerabiane na 
azot amoniakalny i białkowy, albo też pozo
stają po części w  roślinie jako takie. N ie
które rośliny, zwłaszcza tytoń, burak, sło
necznik, ziemniak i pszenica, posiadają w ła
śnie taką izdolność czasowego nagromadza
nia w  swoich tkankach azotu w  formie azo
tanowej, który lokalizuje się przede wszyst
kim w  korźeniach, w  mniejszym już stopniu 
w łodygach i liściach. Natomiast w  nasio
nach azotanów się nie spotyka. To nagro
madzanie się azotanów zachodzi jednak 
tylko w  tym przypadku, kiedy rośliny od
żywiane są właśnie tą formą azotu związa
nego, kiedy więc mogą pobrać azot saletrza- 
ny przez swe korzenie. Natomiast nawet 
u tych roślin saletrolubnych nigdy nie 
zauważono nagromadzania się azotanów, 
o ile do dyspozycji daje im się sole amono
we jako źródło aizotu. To dowodzi, że znaj
dywany w  niektórych roślinach kwas azo
towy pochodzi z gleby, że zatem w  żadnym 
wypadku rośliny go w  sobie nie wytwa
rzają, jak to ma miejsce np. z azotem amo
nowym.

Na ogół azotany są jednak prędko prze
rabiane w  tkankach roślinnych i do w ięk
szego ich nagromadzania u większości ro
ślin nie dochodzi. Bodajże jeszcze szybciej 
od azotu saletrzanego zużywany bywa po
brany przez roślinę azot amonowy, prawdo
podobnie dlatego, że w  większym stężeniu 
amoniak działa na komórkę trująco.

Przeróbka azotu mineralnego na organi
czny, zwłasizcza białkowy, jest zagadnieniem 
bardzo złożonym. Na pytanie, jak powstaje 
białko w  roślinie, nie możemy jeszcze dzi
siaj odpowiedzieć całkiem dokładnie. Mimo 
wielu prac problem powstawania białka jest 
ciągle otwarty, a wskutek braku danych 
eksperymentalnych, opierać się on z ko
nieczności musi na hipotezach. Jeżeli roz
kładać białko otrzymuje się mieszaninę roz
maitych a-aminokwasów, tj. związków za
wierających grupę aminową (N H 2)  w  poło
żeniu najbliższym (zwanym  a) grupy kar
boksylowej (COOH).

« /NH2
r  -  ca/

\COOH

Ogólny wzór a-aminokwasów, w  którym R 
przedstawia bardziej lub mniej złożony rodnik 

organiczny.

To samo zachodzi (zresztą i w  roślinie, 
szczególnie podczas kiełkowania nasion za
sobnych w  materie białkowe. Można więc 
przypuścić, że i wówczas kiedy komórka bu 
duje białko, jednym z etapów tej syntezy są 
aminokwasy. Są zresztą dane eksperymen
talne przemawiające za tą hipotezą. I tak 
w  każdym nasieniu wykazać można obec
ność aminokwasów. Ilość ich zmniejsza się 
podczas dojrzewania nasion, a więc w  okre
sie tworzenia się białka. Dowodzi to, że 
białka powstają z  aminokwasów. Synteza 
materii białkowych przebiega więc w  2 sta
diach: 1) powstawanie aminokwasów z pro
stych związków azotowych mineralnych, 
i 2) wytwarzanie się białka z wyproduko
wanych w  pierwszej fazie aminokwasów. 
Przejdźmy wobec tego po kolei obie te fazy 
syntezy materii białkowej.

Potrzebny do syntezy aminokwasów azot 
otrzymuje roślina, jak to mówiliśmy, albo 
w  formie amonowej albo azotanowej. 
W  pierwszym wypadku roślina znajduje po
karm azotowy w  formie gotowej do synte
zowania aminokwasów. Jej zadanie ograni
cza się przeto do związania azotu amono
wego z pewnymi substancjami węglowymi 
na aminokwasy. Inaczej natomiast rzecz się 
ma, gdy jedynym źródłem pożywienia azo
towego są azotany. Ponieważ zarówno 
w  materii białkowej, jak i w  aminokwa
sach azot znajduje się w  formie zreduko
wanej, przeto syntezę aminokwasów poprze
dzać musi proces redukcji azotanów.

Zapytajmy się, iz jakim i to substancjami 
węglowymi ulega azot wiązaniu na amino
kwasy? Kwestia ta niestety dotąd nie jest 
całkiem wyjaśniona. Istnieje szereg hipotez, 
mniej lub bardziej prawdopodobnych, do
świadczalnie na ogół mało uzasadnionych, 
z których jedne przyjmują wiązanie się 
amoniaku z prostymi związkami węglowy
mi tworzącymi się przy fotosyntezie, inne
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zaś utrzymują, że budulcem węglowym są 
znów związki organiczne bardziej izłożone. 
Pochodzi to stąd, że synteza białka zacho
dzić może zarówno w komórkach zielonych, 
jak i [pozbawionych izieleni.

I tak według niektórych badaczy takim 
związkiem węglowym jest aldehyd gliko
lowy (produkt polimeryzacji 2 drobin for
maldehydu), inni znów skłaniają się raczej 
do uważania cyanohydryny (związku pow
stającego z formaldehydu i cyanowodoru) za 
substancję wiążącą amoniak, inni wreszcie 
iza materiał węglowy biorący udział przy 
syntezie aminokwasów uważają nieco bar
dziej złożone związki organiczne, takie jak 
kwasy nienasycone, oksy- wzgl. ketokwasy, 
a nawet cukry.

Jakkolwiek hipotez tych, jak widzimy, 
jest dużo, nie możemy dzisiaj z całą pew
nością odpowiedzieć, iza pomocą którego 
z tych sposobów powstają aminokwasy 
w roślinie. Jest prawdopodobnym, że do ich 
syntezy nie jedna droga prowadzi, że zatem 
wytwarzać się one mogą w  roślinie raz tym, 
drugi raz znów innym sposobem, zależnie 
od warunków bliżej nam dotąd nieznanych.

W ytworzenie się aminokwasów to do
piero połowa drogi odbytej do otrzymania 
cząsteczki białkowej. Aby powstała ta osta
tnia musi nastąpić związanie się szeregu 
aminokwasów ze sobą. Łączenie to zachodzi 
zapewne poprzez stadium dwu i wielopepty- 
dów, gdyż białka zbudowane są z łańcu
chów polipeptydowych.

.n h L

nokwasy. Z pośród sztucznych metod otrzy
mywania polipeptydów znana jest jednak 
jedna, operująca środkami może najbardziej 
zbliżonymi do tych, jakim i dysponować 
może żywa komórka. Jest nią metoda fran
cuskiego badacza M a 11 i a r d  a, polegająca 
na traktowaniu aminokwasów gliceryną 
w  temperaturze 170°. Gliceryna ulega praw
dopodobnie w  tych warunkach estryfikacji, 
podobnie jak to ma miejsce np. przy syn
tezie tłuszczów. Wytworzone glicerydy roz
kładają się następnie, odtwarzając glicerynę 
i aminokwasy, których trzony łączą się jed
nak przy tym ze sobą na peptydy. Rola g li
ceryny polegałaby zatem na odszczepianiu 
drobiny- wody od każdych dwu drobin ami
nokwasu, a więc gliceryna spełniałaby przy 
syntezie peptydów rolę czynnika odwadnia
jącego. Ponieważ gliceryna tworzy się przy 
biochemicznym rozkładzie cukrów, przeto 
budulca węglowego do syntezy białka do
starczają właściwie cukry. A le metoda M a i 
1 i  a r d a wymaga użycia takiej tempera
tury, jakiej żywa komórka w żadnym w y 
padku wytworzyć w  sobie nie może bez 
szkody dla siebie. Dlatego radzi ona sobie 
w ten sposób, że wytwarza pewne enzymy, 
umożliwiające przebieg je j w warunkach 
normalnych.

Że takie biokatalizatory w  roślinie istotnie 
są zawarte, dowiódł tego rosyjski uczony 
B ł a g o w  i e s z c z ań  s k i. Pnzy użyciu 
enzymów zawartych w  nasionach fasoli zdo
łał on dokonać syntezy dwupeptydu, wy-

HOOC
\ r

,NH CO
R— CH< +  >CH— R =  R— CH< ) C H - R - f  HaO

\COOH h 2n /  x COOH H2ISK
Powstawanie dwupeptydu na skutek odszczepienia się drobiny wody pomiędzy grupą aminową 

jednej drobiny a grupą karboksylową drugiej drobiny aminokwasu.

Sztuczne dwu i wielopeptydy są związka
mi znanymi i dadzą się otrzymać zwykłymi 
sposobami chemicznymi. Jednakże w ięk
szość z tych metod operuje zbyt energicznie 
działającymi czynnikami chemicznymi. 
Synteza polipeptydów w  żywej komórce (in 
v ivo ) zachodzi prawdopodobnie w sposób 
łagodniejszy, a więc odmienny niż w  labo
ratorium chemicznym (in  vitro), jakkolwiek 
tu i tam substancjami wyjściowymi są ami-

chodząc z leucyny jako aminokwasu. Postę
pował w  szczególności w  ten sposób, że za
lewał leucynę- gliceryną w  obecności sprosz
kowanych kiełków Phaseolus Mungo L. 
i oznaczał zawartość azotu aminokwasów. 
Okazało się, że ilość grup aminowych ule
gała zmniejszeniu, na skutek łączenia się 
drobin leucyny ze sobą na dwupeptyd, tzw. 
leucy l-leucynę:
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c h 3x  x n h 2 c h 3V ,n h  -  c o .  ,c h 3
> C H -C H 2- C H <  =  > C H -C H 2- C H <  > C H -C H s-C H <  +  HaO

CH3'  \ C 0 0 H  C H ,/  x COOH NH,/ nCH3

proces syntezy białka przebiega daleko ener
giczniej niż w  ciemności.

2

Na tej drodze komórka roślinna syntezować 
może dwu a zapewne i wielopeptydy, w y 
twarzając łańcuchy charakterystyczne dla 
białek.

Zapytajmy teraz w  jakich komórkach ro
ślinnych odbywa się synteza białka? Otóż 
zachodzić ona musi zarówno w  komórkach 
chlorofilowych, jak i pozbawionych tego 
barwika, gdyż zdolność produkowania biał
ka jest cechą charakterystyczną wszystkich 
organizmów roślinnych. Białko wchodzi bo
wiem. w  skład zarodzi wszystkich komórek 
roślinnych, a więc musi być wytwarzane za
równo przez rośliny zielone, jak grzyby 
i bakterie. Do syntezy białka nie jest więc 
potrzebne światło, jakkolwiek stwierdzono 
wyraźny jego wpływ na produkcję materii 
białkowych. W pływ  ten może być dwojaki: 
pośredni albo bezpośredni. Pośrednio od
działywać może światło w  ten sposób, że 
umożliwiając u roślin zielonych proces asy
m ilacji dostarcza komórce węglowodanów,, 
a więc owego budulca węglowego, z którego 
komórka buduje drobinę białkową. Bezpo
średnio zaś światło ułatwiać może powsta
wanie materii białkowych dostarczając ro
ślinom energii potrzebnej do przeróbki azo
tanów i dokonywania syntezy białka.

Że z takim bezpośrednim wpływem  świa
tła mamy istotnie do czynienia, o tym  prze
konał się znakomity fizjo log polski, profe
sor G o d l e w s k i  sen. hodując rozmaite ro
ślinki (pszenicę, jęczm ień) na pożywce azo
tanowej w  ciemności oraz na świetle, ale 
w  warunkach uniemożliwiających asymila
cję. Chodziło bowiem w  tym drugim w y
padku o wykluczenie możliwości pośred
niego oddziaływania światła na syntezę 
białka przez wytwarzanie węglowodanów 
I dlatego też G o d l e w s k i  trzymał rośliny 
pod kloszem w  obecności wodorotlenku po- 
lasu pochłaniającego dwutlenek węgla. Otóż 
okazało się, że roślinki produkowały białko 
w obu wypadkach; ilości jego w roślinach 
naświetlanych były jednak parokrotnie 
więk&ze od tych jakie znajdywał u roślin 
hodowanych w  ciemności. A  więc na świetle

Możnaby się zapytać, czy z takim bezpo
średnio korzystnym oddziaływaniem świa
tła na przebieg syntezy materii białkowych 
mamy do czynienia u wszystkich roślin, czy 
też tylko u roślin zielonych, Otóż okazuje 
się, że dotyczy to tylko roślin chlorofilo
wych, że zatem u grzybów synteza białka 
zdaje się przebiegać niezależnie od światła. 
Pochodzi to stąd, że u grzybów zużywanie 
materiału węglowodanowego i przemiana 
materii odbywa się bardzo energicznie, da
leko szybciej niż u roślin zielonych. Grzyby 
posiadają więc dostateczną ilość energii po
trzebnej do wytworzenia białka, czerpiąc ją 
z rozkładu materii węglowych. U roślin zie
lonych zaś, energia wyzwalająca się w  w y
niku zachodzenia pewnych przemian meta
bolicznych nie jest duża i dlatego też, aby 
synteza białka odbywać się mogła bardziej 
energicznie, musi roślina pomagać sobie 
czerpaniem dodatkowej energii ze światła. 
Z tego zatem wynika, że u roślin wyższych 
synteza białka dokonuje się głównie w  ko
mórkach zielonych, że zatem liście są głów
nymi producentami materii białkowych.

Wyprodukowane z prostych mineralnych 
składników materie białkowe są albo zuży
wane przez roślinę do rozmaitych jej czyn
ności życiowych, albo też są odkładane do 
pewnych organów (nasion), gdzie stanowią 
zapasowy materiał azotowy dla rozw ija ją
cego się zarodka. Do badań przemian, któ
rym ten zapasowy materiał białkowy podle
ga w czasie kiełkowania, nadają się najle
piej nasiona roślin motylkowych, ponieważ 
są one szczególnie w białko zasobne.

Otóż przekonano się, że podczas kiełko
wania następuje zmniejszenie się zawartości 
azotu białkowego przy równoczesnym wzro
ście azotu aminokwasowego. A  więc białko 
zapasowe pod wpływem enzymów zawar
tych w  nasieniu ulega hydrolizie, dając 
mieszaninę aminokwasów, podobnie, jak to 
ma miejsce podczas sztucznej hydrolizy 
białka za pomocą kwasów. Badając jednak
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bliżej skład mieszaniny aminokwasów two
rzących się podczas kiełkowania przekona
my się, że odbiega on znacznie od składu 
kwaśnego hydrolizatu substancji białkowej. 
Okazuje się w szczególności, że podczas 
rozkładu enzymatycznego materii białko
wych zawartych w  nasieniu, jeden zwłasz
cza aminokwas gromadzi się w  ilości znacz
niejszej. Tym  aminokwasem jest tzw. 
a s p a r a g i  n a, będąca amidem kwasu

CH9— c o - n h ,

/NH,
CH

CH,

\ ; o o h

Asparagina.

/CH,—CO—NHo

, / N H 2 
CH<

\COOH
Glutamina.

aminobursztynowego. Blisko połowa azolu 
białkowego przechodzi podczas kiełkowania 
w  azot asparaginowy. Obok asparaginy 
w znaczniejszej ilości znajduje się i inny 
amid, tzw. g l u t a m i n a ,  amid kwasu ami- 
noglutarowego. Ponieważ zarówno aspara
gina, jak i glutamina w  pierwotnym białku 
występują zazwyczaj w  ilości znikomej, 
przeto traktować się je musi jako substan
cje nowe, powstałe z wytworzonych 
w  pierwszej fazie aminokwasów na drodze 
syntezy.

Aminokwasy wytworzone podczas hydro
lizy białka podlegają prawdopodobnie dal
szemu rozkładowi, wydzielając cały swój 
azot w formie amoniaku. Amoniak nie może 
jednak nagromadzać się w  komórce w w ięk
szej ilości, gdyż jest to substancja działa
jąca na plazmę trująco przy większym stę
żeniu. N ie mogąc z niego zbudować amino
kwasów potrzebnych do syntezy nowego 
białka komórkowego, ani też izwiązać go 
z pewnymi substancjami o charakterze kwa
śnym, np. kwasami organicznymi na sole, 
roślina pozbywa się tego toksycznie działa
jącego składnika przeprowadzając go w  as- 
paraginę wzgl. glutaminę. Oba te amidy od
grywają więc w roślinie rolę przejściowych 
substancji azotowych, w  postaci których ro
ślina gromadzi azot do czasu rozpoczęcia 
produkcji nowego białka. Odnosi się to i do

tego amoniaku, który roślina pobiera z ze
wnątrz przez swój system korzeniowy. Nie 
mogąc go od razu przerobić na aminokwasy 
i białko, roślina odtruwa go przeprowadza
jąc w  amidy.

białko zapasowe -> aminokwasy - »  amo
niak -> amidy —► białko komórkowe

Do syntezy nowego białka roślina potrze
buje jednak odpowiedniej ilości budulca 
węglowego. Tego materiału węglowego jest 
jednak niewiele tak długo, jak długo ro
ślinka nie rozwinie swego aparatu chloro
filowego. Gdy to się stanie, gdy zatem ro
ślina zaczyna produkować węglowodany 
w dostatecznej ilości, zawartość asparaginy 
i glutaminy wyraźnie się zmniejsza. I jeśli 
przeciwnie, np. przez zaciemnianie, utrud
nimy asymilację roślinie, zatrzymuje ona 
nadal oba te amidy, wstrzymując syntezę 
materii białkowej. Stąd też szczególnie bo
gate w  asparaginę i glutaminę są etiolowane 
kiełki roślin motylkowych. Niekiedy doko
nujemy tego celowo, obsypując ziemią pę
dzące w  górę kiełki szparagów.

Podobną rolę do tej, jaką odgrywają u ro
ślin wyższych asparagina i glutamina, u ro
ślin niższych, szczególnie u grzybów, speł
nia mocznik. Nagromadza się więc on

/NH,
CO<

xNH2

Mocznik.

u grzybów karmionych obficie azotem, 
a cierpiących na brak pokarmu węglowoda
nowego, Należy go więc traktować jako sub
stancję przejściową, w którą przechodzi po
brany w nadmiernej ilości amoniak i która 
w  odpowiednich warunkach, a więc przy do
statku węglowodanów, ulega rozkładowi, 
wydzielając amoniak zużywany do syntezy 
aminokwasów i białka. Podobnie więc jak 
naświetlenie kiełków roślin wyższych trzy
manych w  ciemności pociąga za sobą spa
dek w  zawartości asparaginy i glutaminy, 
tak samo i  uzupełnienie pożywki glukozą 
zmniejsza zawartość mocznika u grzyba.
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J. KORNAŚ

KWIATY-PUŁAPKI

Współżycie k^wiatów i zapylających je 
owadów znamy i spotykamy na każdym 
kroku wszyscy. Trzm iele na łanie koni
czyny lub pszczoły na kwitniących lipach 
są dla nas widokiem dobrze znanym. Gdy 
jednak zaczniemy bliżej analizować zw ią
zki, zachodzące między światem owadzim 
a kwiatami, staniemy zdumieni przed 
ogromnym bogactwem zagadnień, jakie 
się pnzed nami wyłonią. Szczególnie cie
kawe są kwiaty ściśle przystosowane do

Rys. 1. Kwiatostan obrazków (A ru m  n igrum ) 
■widziany z przodu, z boku . i w  przekroju 
w  pierwszym  dniu kwitnienia. P  —■ pochwa, 
M  —  maczużka kolby, G — górny, D —• dolny 
wieniec kw iatów  płonych, E —  kw iaty męskie, 
W  —  kwiaty żeńskie, H —  przewężenie pochwy 
zamykające kom orę pułapki. Brodawki na po
wierzchni poślizgowej zaznaczone schematy
cznie, partie zawierające skrobię zakropkowane.

W edług K  n o 11 a.

współżycia z owadami, wśród których zno
wu najjaskrawszą i najosobliwszą grupę 
stanowią kwiaty pułapkowe. Postaramy się 
ją  pokrótce przedstawić na przykładzie nie
których przedstawicieli. Rozpoczniemy przy 
tym od rośliny najlepiej może pod wzglę
dem biologii kwiatów poznanej, od obraz
ków plamistych ( Arum  riiaculatum).

Obrazki plamiste występują w  Polsce 
bardzo rzadko: na Śląsku, w Ojcowie
i w  niższych częściach Karpat środkowych 
np. koło Przełęczy Dukielskiej. Główny 
ośrodek ich występowania stanowią kraje 
na południe od nas położone. Zapylanie ich 
od dawna stanowiło przedmiot badań i eks
perymentów. Mimo to wiedzieliśmy o nim 
bardzo niewiele, a raczej wiadomości na
sze były zupełnie fałszywe. Dopiero bar
dzo dowcipne i pouczające doświadczenia 
praskiego botanika Knolla (1926), rozja
śniły szereg zagadek.

Kwiaty obrazków są bardzo niepozorne: 
kwiat żeński składa się tylko z jednego 
słupka bez jakichkolwiek płatków czy dzia
łek, męski zaś z kilku pręcików, również 
zupełnie pozbawionych okwiatu. Te niepo
zorne kwiaty zebrane są jednak w  osobliwy 
i bardzo pokaźny kwiatostan (rys. 1). Za
sadniczy plan budowy jest tu podobny, jak 
u ogólnie znanej «kalli», hodowanej w  po
kojach (Zantedeschia aethiopica): poszcze
gólne kwiaty ustawione są na mięsistej, 
kolbowatej osi, otoczonej liściowatą poch
wą, całość jest jednak bardziej skompliko
wana. W  dolnej części kolby (rys. 1 c) 
osadzone są w  kilku okółkach kwiaty żeń
skie, nad nimi wieniec osobliwych szczecin, 
które przy bliższym zbadaniu okazują się 
również kwiatami, leoz płonymi. Powyżej 
na osi kwiatostanu stoją liczne kwiaty mę
skie. Następnie powtarza się znowu wieniec 
szczecinek, a wreszcie zakończenie kolby 
stanowi maczugowaty twór, pozbawiony 
kwiatów. Całość otulona jest tutkowatą 
pochwą, która u dołu zamyka się szczelnie 
zachodzącymi na siebie brzegami, a na w y 
sokości górnego wieńca szczecinek jest sil
nie przewężona. Powstaje w  ten sposób 
obszerna komora, otaczająca kwiaty, z jed 
nym tylko wejściem od góry, silnie zwężo
nym i zamkniętym w dodatku szczecin
kami. Stanowi ona właśnie pułapkę na 
owady. Natomiast górna część pochwy jest 
otwarta i lekko hełmowato sklepiona. Ze
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środka jej sterczy widoczna z dala ma
czużka kolby. Cały ten dziwaczny kwia
tostan, robiący na pierwszy rzut oka wra
żenie po prostu jednego wielkiego kwiatu, 
jest ubarwiony nader skromnie: wewnę
trzna część pochwy i kolba są jasno żółta- 
wo-zielone, z zewnątrz jest całość po pro
stu zielona. Mimo to kwitnące obrazki nie 
są trudne do zauważenia, bo już z daleka 
dają znać o sobie nieprzyjemnym, moczo
wym  zapachem.

W  czasie kwitnienia pochwa, zamknięta 
szczelnie w  pączku, otwiera się zwyczajnie 
rano. Natychmiast zaczyna wydzielać się 
obrzydliwy zapach, którego źródłem jest 
maczużka kolby; po usunięciu je j zapach 
znika. Równocześnie cały kwiatostan, zwła
szcza kolba rozgrzewa się bardzo wyraźnie, 
zupełnie samorzutnie i niezależnie od wa
runków zewnętrznych. To wydzielanie ciepła 
jest zjawiskiem od dawna badanym; za
chodzi wskutek oddychania, przez utlenia
nie skrobi, której duże ilości zmagazyno
wane są w  kolbie, a zwłaszcza w  maczużce. 
Skrobia ta z końcem pierwszego dnia kwit
nienia jest już niemal całkowicie zużyta. 
Naturalnie, że przy tak intensywnym oddy
chaniu pochłania kwiatostan obrazków 
bardzo dużo tlenu i wydziela stosunkowo 
ogromne ilości dwutlenku węgla. Produk
cja ciepła bywa bardzo znaczna: różnica 
temperatury między wnętrzem pochwy 
a otoczeniem wynosi zwykle kilka do kil
kunastu stopni. W  warunkach laboratoryj
nych obserwowano u innego gatunku 
obrazków (A rum  ita licum ) ' ogrzanie 
o 35,9° C ponad temperaturę otoczenia, tj. 
do 51,3° C!!! Ogrzanie takie trwa tylko 
przez pierwszy dzień kwitnienia —  w  nocy 
temperatura zaczyna opadać, a w  drugim 
dniu jest już tylko bardzo nieznacznie pod
wyższona. Równocześnie ustaje wydziela
nie zapachu.

Obrazki plamiste są roślinami wyraźnie 
przedsłupnymi: najpierw rozwijają się
w  kwiatostanie słupki (rys. 2), których zna
miona są zdolne do zapylenia tylko w  dniu 
otwarcia się pochwy. W  nocy z pierwszego 
dnia na drugi znamiona więdną, a w dru
gim dniu z rana pylniki pręcików otwie

rają się i Wysypują pyłek. Zatem kwiato
stan przechodzi kolejno dwie fazy: pierw
szą żeńską, w pierwszym dniu, kiedy moż
liwe jest zapylenie, ale własny pyłek jesz
cze się nie wysypał, i drugą męską w  dru
gim dniu, kiedy pyłek się już wysypuje, ale 
znamiona słupków są całkiem zwiędłe

C?1 0*2 dz
Rys. 2. Kwiat żeński (? )  i męski (S )  obrazków 
w  pierwszym (1) i drugim (2) dniu kwitnienia.

i dlatego zapylenie jest wykluczone. Wsku
tek tego obrajzki plamiste są całkowicie ska
zane na zapylenie przez owady obcym pył
kiem w pierwszym dnju kwitnienia. Sa- 
mozapylenie jest niemożliwe.

Owadami, odwiedzającymi kwiatostan 
Arum maculalum  są maleńkie muszki, 
głównie z  rodzaju Psychoda. Jeżeli w  po
godny i bezwietrzny dzień usiądziemy przy 
kwiatostanie obrazków znajdującym się 
w  pierwszej, żeńskiej fazie kwitnienia, mo
żemy oglądać całe ich roje, zlatujące się 
zewsząd i obsiadające liście, pochwę i ma- 
czużkę. Przy dokładnej obserwacji spo
strzeżemy ze zdumieniem, że osobniki, 
które usiadły na wewnętrznej powierzchni 
pochwy lub na maczużce, nagle i bez żad
nego zrozumiałego powodu ześlizgują się 
i na łeb, na szyję zjeżdżają w głąb kwia
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tostanu (rys. 3). Dzieje się to wyraźnie bez, 
a nawet wbrew ich woli. Jeżeli taki kw ia
tostan rozetniemy, możemy często znaleźć 
w  jego wnętrzu setki, a nawet tysiące mu
szek, które zostały w  tej tajemniczej pu
łapce uwięzione. Natomiast kwiatostany, 
znajdujące się w  drugim, męskim stadium 
kwitnienia nie zwabiają do siebie żadnych 
owadów, a wnętrze ich jest zwykle puste. 
Mechanizm zapylania obrazków jest więc 
taki: w  pierwszym dniu kwiatostan zwabia

Rys. 3. Po łów  owadów w  kwiatostanie obraz
ków  (A ru m  n igrum ) a, b —  drogi chrząszczy 
(Aphodius), c, d —  muchówek. L in ie ciągłe — 
lot, kropkowane —  droga przebyta na nogach, 
kreskowane —  zjazd w  głąb pułapki. W edług 

K n o l l a .

i łapie ogromne ilości owadów, głównie 
muszek z rodzaju Psychoda. Goście ci zo
stają uwięzieni wewnątrz aż do drugiego 
dnia. Rzecz naturalna, że łażąc po całej 
kolbie muszą zapylić kwiaty żeńskie, o ile 
tylko mają na sobie pyłek, którym zdążyli 
się obsypać uprzednio w  innym kwiatosta
nie. W  czasie swego pobytu w pułapce od
żyw iają się cieczą, wydzielaną przez zna
miona słupków, odgrywającą rolę nektaru. 
Jest to bardzo ważne, gdyż muchówki na 
ogół są bardzo wrażliwe na pragnienie i bez 
wody giną często już po 6 godzinach. 
W  ciągu nocy sytuacja się zmienia: zna

miona więdną, nektar przestaje się w y
dzielać, w końcu, drugiego dnia rano, 
otwierają s,ię pylniki i  obsypują małych 
gości spadającym z góry deszczem pyłku. 
Później pułapka przestaje działać i owady 
wydostają się na zewnątrz, po to, by czę
sto już po kilku chwilach dostać się do 
wnętrza innego kwiatostanu i zapylić go 
przyniesionym pyłkiem.

Ten prawidłowy przebieg zapylania na
suwa nam trzy pytania, na które odpowiedź 
dały właśnie badania K n o l l a :

1. Co zwabia owady do kwiatostanów 
obrazków?

2. W  jaki sposób zostają one schwytane 
przez pułapkę?

3. Dlaczego nie mogą opuścić je j wcze
śniej, niż w drugim dniu kwitnienia?

Wyjaśnienie tych trzech kwestyj pozwoli 
nam dopiero w  całej pełni zrozumieć me
chanizm działania pułapki obrazków.

Na pierwsze pytanie dawali dawniejsi 
badacze zwykle trojaką odpowiedź: według 
jednych kwiatostany miały zwabiać swych 
gości zapachem, według innych barwą, w e
dług jeszcze innych w  końcu wysoką tem
peraturą. K n o ł l  starał się doświadczalnie 
rozstrzygnąć to zagadnienie. W  tym celu 
posługiwał się szklannymi modelami kwia
tostanów obrazków. Mechanizm łapania 
owadów okażał się bardzo prosty. Jak w ia
domo, noga owadzia zakończona jest kilku- 
członową stopą z 2 pazurkami, i osadzoną 
pomiędzy nimi przylgą (rys. 4). Pazurki 
służą do chodzenia po powierzchniach 
szorstkich (mur, drzewo), natomiast przylgi 
ułatwiają utrzymywanie się na powierzch
niach gładkich, np. na szybie. Na to, by 
spełniały swe zadanie, muszą być jednak 
absolutnie czyste; dlatego mucha chodząca 
po szybie ustawicznie, pociera jedną nogę 
o drugą. Z chwilą, gdy przylgi zanieczysz
czą się przez przylepienie się do nich drob
nych ziarenek lub kropel cieczy, przestają 
działać. Mucha na zatłuszczonej szybie nie 
może się utrzymać. Łatwo to wykazać do
świadczalnie: jeżeli szybę szklanną opró
szymy np. sadzą lub talkiem, oczyścimy 
w je j środku małą powierzchnię i usta
w imy poniowo, a następnie w środku
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tej oczyszczonej powierzchni umieścimy 
m rówkę1), owad będzie biegał swobodnie 
w  koło, ale ilekroć rozpędzi się na granicę 
części posypanej talkiem, natychmiast cof-

Rys. 4. A  — noga muchówki Sphaerocera sub- 
sultans, k —  pazurki, h —  przylga, B —  prze
krój skórki z wewnętrznej powierzchni kolby 
z brodawkami i kropelkami tłuszczu w  p ierw 
szym dniu kwitnienia, C — to samo w  drugim 

dniu kwitnienia. Według K n o l l a .

nie się i zacznie czyścić przylgi. Umiesz
czony na szybie nieoczyszczonej, już po 
kilku krokach straci równowagę i spadnie. 
Taką właśnie nieoczyszazoną szybą jest 
wewnętrzna powierzchnia pochwy i ma
czużka kwiatostanu obrazków. Okazuje się 
mianowicie pod mikroskopem, że skórka 
pokrywająca je jest złożona ze ściśle do sie

*) Qwady skrzydlate mniej się do tego nadają.

%

bie przylegających komórek, pokrytych kro
pelkami tłuszczu. Jeżeli owad usiądzie na 
niej, kropelki tłuszczu zaklejają mu przylgi, 
owad już po kilku krokach musi się ze
ślizgnąć i spaść w dół. Skuteczność tego 
urządzenia jest tym większa, że komórki 
nie są tu zupełnie płaskie, lecz opatrzone 
wyraźnymi w  dół skierowanymi brodaw
kami. Brodawki te ustawione jak dachówki 
na dachu nie tylko nie dają punktu zacze
pienia dla pazurków owadzich, lecz jeszcze 
bardziej zwiększają śliskość pochwy i ma- 
czużki.

Owady, które już wpadły w  pułapkę, nie 
mogą wyjść po jej ścianach w górę, gdyż 
wszelkie takie próby kończą się od razu

Rys. 5. Szklanny model kwiatostanu Arum  
w  przekroju podłużnym. St. —  trzonek do umo
cowania w  ziemi, D —  dolna część nie zaciem
niona, P —  osłona z czarnego papieru, O — 
pochwa, M —  maczużka kolby, R —  rurka wyr 

pełniona wodą. Według K  n o 11 ą,
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ześlizgnięciem w  dół i wylądowaniem na 
samym dnie. Cała górna część wnętrza ko
mory, jaką tworzy pochwa, oraz oba wieńce 
szczeciniastych kwiatów płonych są bowiem 
pokryte kropelkami tłuszczu. Dlatego 
schwytane owady muszą trzymać się sa
mego dna komory oraz kwiatów żeńskich, 
po których mogą się swobodnie poruszać, 
zapylać je  i zlizywać nektar. Ucieczka na 
skrzydłach jest również niemożliwa: nie
pozwala na to przewężenie pochwy i górny 
wieniec szczecin.

że  tak istotnie działa mechanizm kwiato
stanu obrazków, można udowodnić przy po-

Rys. 6. Szklanny model Arum  z naturalną ma- 
czużką przywabiający muchówki, umieszczony 
w  naturalnym środowisku. W edług K n o l l a .

mocy modeli szklanych. Model taki przed
stawia rys. 5. Powierzchnie zakropkowane 
posypano talkiem, a w  rurce imitującej 
kolbę umieszczono maczużkę naturalnego 
kwiatostanu, która zapachem swym przy
wabia owady. Model umieszczony na natu
ralnym stanowisku (rys. 6) pomiędzy kw it
nącymi obrazkami wykazuje wkrótce połów 
równie obfity, jak sąsiednie kwiatostany. 
Wyposażeni w  niego możemy się pokusić 
o zbadanie jaki czynnik zwabia owady do 
kwiatostanów. W  tym celu wystarczy spo
rządzić trzy serie modeli: pierwszą z  poch
wami o różnych barwach wyposażyć w ma-

czużki obrazków, a zatem w  ich zapach, 
drugiej nadać barwę kwiatostanów natural
nych, ale bez zapachu, trzecie wreszcie 
zaopatrzyć w  małe grzej niczki elektryczne 
i ogrzać o kilkanaście stopni. Jak wykazały 
badania K n o l l a ,  tylko pierwsza seria 
chwyta po umieszczeniu na stanowisku na
turalnym owady, natomiast druga i trzecia 
nie. Zatem tylko woń maczużki, nie barwa 
czy ciepło, jest czynnikiem wabiącym ma
łych gości.

Rezultat mocno nieoczekiwany. Jakież jest 
znaczenie ogrzewania kwiatostanów? Pyta
nie to pozostaje dla nas dziś równie n ieja
sne jak 169 lat temu, kiedy L a m  a r e k  
pierwszy usiłował na nie odpowiedzieć. 
A  przecież w  międzyczasie napisano conaj- 
mniej 50 prac na ten temat!

Pozostaje nam jeszcze do wytłumaczenia, 
w  jaki sposób owady opuszczają pułapkę. 
Badanie mikroskopowe skórki pochwy 
w  drugim dniu kwitnienia daje na to bar
dzo prostą odpowiedź; okazuje się, że kro
pelki tłuszczu na pochwie i maczużce zni
kają w ciągu nocy, brodawki więdną i cała 
powierzchnia staje się szorstka i dostępna dla 
nóg owadzich. W ięźniowie wychodzą więc 
po prostu z pułapki, która straciła zupełnie 
swą śliskość.

Jeżeli spróbujemy pokrótce zebrać całe 
nasze wiadomości o zapylaniu obrazków 
plamistych, uderzy nas przede wszystkim 
niesłychana precyzja, z jaką działa mecha
nizm pułapki. W  pierwszym dniu kwiato
stan nastawiony jest na chwytanie owadów 
i zapylenie kwiatów żeńskich: wydziela 
woń, wabiącą owady, a powierzchnie po
ślizgowe w  pułapce działają z pełną spraw
nością. W  drugim dniu kwiatostan nastawia 
się na uwalnianie więźniów, obsypanych 
w międzyczasie pyłkiem, powierzchnie po
ślizgowe znikają, pułapka otwiera się. Za
pach, już niepotrzebny, przestaje się w y 
dzielać.

Rodzaj obrazki ( Arum )  liczy wielu przed
stawicieli. Kwiatostany ich zbudowane są 
według tego samego planu, wykazują jed
nak bardzo interesujące różnice, między in
nymi w  zapachu. Tak np. śródziemnomor
skie Arum nięjrun, na którym K n o l l  prze
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prowadzał większość swych badań, cuchną 
kałem i  zapylane są przez chrząszcze, żeru
jące normalnie w  nawozie. Inny gatunek, 
Arum conophalloides, odwiedzany bywa 
tylko przez samice muchówek, ssących krew 
(z  rodzin Ceratopogoninae i Simulinae), po
nieważ kolba jego wydziela zapach, po
dobny do woni wydzielin skórnych ssaków. 
Samce tych owadów żywią się sokami roślin.

Pułapkę typu takiego, jak obrazki plami
ste można by nazwać poślizgową. Istotną 
je j cechą jest obecność śliskiej dla nóg owa
dów powierzchni. Z gatunków krajowych 
posiada powierzchnię taką najwspanialszy 
z naszych storczyków, obuwik (Cypripe- 
dium calceolus) a wśród roślin tropikal
nych bardzo wiele kw iatów 2). Szczególnie 
interesujące są dwa południowo-amerykań
skie rodzaje storczyków: Stanhopea i Co- 
ryanthes. Oba są epifitami, rosnącymi na 
gałęziach drzew w  lesie tropikalnym, a w iel
kie ich kwiaty zwieszają się ku dołowi. 
Stanhopea ma ponad znamieniem soczyste 
brodawki, które bywają bardzo chętnie zja
dane przez miejscowe błonkówki z rodzaju 
Euglossa, o wielkości dużych trzmieli. 
Owad, zwabiony do kwiatu barwą i wonią, 
przylatuje i siada wprost przy owych 
brodawkach. Po ich zjedzeniu cofa się 
do tyłu. W tedy właśnie natrafia na po
wierzchnię poślizgową, ustawioną prawie 
pionowo, i pokrytą gładką, natłuszczoną 
skórką, traci równowagę i spada w  dół. Po 
drodze uderza najpierw o znamię i ewen
tualnie zostawia tam przyniesiony pyłek, 
a potem o lepkie masy pyłku, sklejonego, 
w  maczużki tizw. pyłkowiny, które porywa 
ze sobą. Dopiero potem odzyskuje równo
wagę i odlatuje dalej (rys. 7). Rozmieszcze
nie poszczególnych części kwiatu jest tak 
precyzyjnie «wymierzone» i dostosowane do 
wielkości odwiedzających owadów, że mu
szą one spadając potrącić zarówno o znamię, 
jak i o pyłkowiny.

Szczytem wyrafinowania i precyzji są 
pułapki u Coryanthes macranlha. Olbrzy
mie, do 15 cm dochodzące kwiaty te

2) Por. Szafer W., Życie kwiatów, Lw ów  1927, 

str. 95— 100.

go gatunku, rosnącego w górach Gujany 
i Venezueli, zwieszają się pionowo w  dół. 
Jeden z  płatków, tzw. warżka, przekształ
cony jest w  kociołek, który w  dolnej części 
wypełnia się wodą, wydzielaną przez ro
ślinę, ściekającą ze specjalnych skrzydla- 
stych wyrostków, ustawionych ponad nim. 
Odwiedzające owady, również i tu trzmiele 
z rodzaju Euglossa, objadają soczystą 
tkankę na brzegach tego kociołka i pnzy spo
sobności ześlizgują się do wnętrza. Wpadają

; I r  B

Rys. 7. A —  kwiat storczyka Stanhopea opa
lała w idziany z boku, a — droga owadów przy
latujących do kwiatu, b —  wypadających z nie
go. B —  przekrój skórki z powierzchni poślizgo
wej z kropelkami tłuszczu. W edług P o h l a .

przy tym wprost do wody. Naturalnie kąpiel 
ta nie sprawia im  wcale przyjemności, prze
ciwnie, starają się z niej możliwie szybko 
wygramolić. Jedyne wyjście z pułapki pro
wadzi pod znamieniem słupka, a potem pod 
pyłkowinami. Owady przeciskając się tędy 
zapylają kwiat i zabierają zeń pyłek, prze
nosząc na inny. Przebieg tego zjawiska jest 
tak niewiarygodny, że przez długi czas uwa
żano Coryanthes za roślinę zapylaną przez 
kolibry, a wodę zbierającą się w  «basenie 
kąpielowym® warżki za nektar.

Inną odmianę pułapki poślizgowej znaj
dujemy u kwiatów pnączy z rodzaju kokor- 
nak (A rislolochia ). Jeden gatunek, kokor- 
nak powojnikowaty (A . clematitis), wystę
puje u nas niekiedy dziko, zwłaszcza 
w  Polsce południowo-wschodniej. Jest to 
roślina zielna, do 1 m wysoka, z niezbyt 
dużymi, żółto-zielonymi kwiatami o rurko
watym okwiecie (rys. 8). Dolna część rurki
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rozszerzona jest w  kulistą komorę i tu m ie
ści się prętosłup tj. twór powstały przez 
zrośnięcie się słupka z pręcikami, górna zaś 
jest. wyciągnięta w klapę lekko hełmiasto 
zgiętą i stanowi wraz z. rurką powierzchnię 
poślizgową. Całość przypomina nieco w y
glądem kwiatostan obrazków plamistych, 
lecz w  miniaturze. Biologia zapylania jest

mórka nasadowa zapewnia mu odpowiednią 
ruchliwość. Powierzchnia pokryta jest kro
pelkami tłuszczu. Włoski, choć składają się 
z delikatnych, cienkościennych komórek, są 
mocne i sztywne, gdyż sok komórkowy w y
pełnia je  do tego stopnia, że błony m aj dują 
się w stanie bardzo silnego napięcia. Jeżeli 
napięcie to usuniemy (przez plazmolizę)

Rys. 8. Kw iat kokornaku powojn ikowego w  pierwszym A  —  i drugim B —  stadium kwitnienia. 
Przekrój podłużny. Szcz. —  szczeciniaste włoski w  rurce okwiatu (W g  S z a f e r a ) .  C —  poje
dynczy włosek silniej powiększony, D —  nasada włoska w  chwili maksymalnego odgięcia na 
zewnątrz (w idok z boku), E — komórka stawowa (W g  C o r  r e n s a), F, G —  włosek z rurki 
okwiatu Aristąlochia grandiflora  z przodu (F )  i z boku (G). W g  C a m m e r l o h e r a .

również podobna: kwiaty są przedsłupne, 
w  pierwszym, żeńskim stadium wydzielają 
woń. W abią i chwytają owady, głównie 
drobne muchówki. Potem znamiona więdną, 
kwiat wchodzi w  drugą, męską fazę, pylniki 
otwierają się. Wkońcu pułapka przestaje 
działać i w ięźniowie wydostają się na w ol
ność. Pojedynczy kwiat spełnia tę samą rolę, 
co cały kwiatostan u obrazków. Różnica po
lega na istnieniu bardzo osobliwego urzą
dzenia, zamykającego pułapkę. Stanowią je 
liczne, sztywne i  długie włoski, wyrastające 
w  rurce, a skierowane do wnętrza kwiatu. 
Są one tak zbudowane, że dają się odginać 
tylko w  jednym kierunku, właśnie ku środ
kowi kwiatu. Specjalne nabrzmienie u na
sady uniemożliwia przegięcie włoska w  dru
gą stronę, a równocześnie stawowata ko-

włoski skracają się o 20 do 30%. Ciśnienie 
osmotyczne we wnętrzu komórek, zwłaszcza 
u podstawy, jest ogromne: do 22 atmosfer. 
Całe urządzenie jest jednym z najdoskonal
szych urządzeń technicznych, jakie znamy 
u roślin, i to osiągniętym najprostszymi 
środkami. Działa ono w  ten sposób, że wpa
dający do środka owad przeciska się z łat
wością, natomiast przy próbach wydostania 
się na zewnątrz włoski odginają się i zamy
kają przejście. Tak jest tylko w  pierwszym, 
żeńskim stadium kwitnienia, w  drugim mę
skim włoski więdną i kurczą się, umożli
wiając . więźniom wydostanie się na swo
bodę 3).

s) U innych gatunków kokornaku włoski te są 
jeszcze bardziej udoskonalone i nie dają się w y
ginać nie tylko do tyłu lecz i ńa boki. (Rys. 7).
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Kwiaty kokornaku powojnikowego dzia
łają jeszcze na zasadzie poślizgowej, ale są 
już przejściem do pułapki innego typu, który 
reprezentuje np. Aristolochia ringens 
(rys. 9). Tutaj okwiat jest dwuwargowy 
przy czym rolę chwytania owadów przej
muje warga dolna, ustawiona poziomo i po
kryta w  całości włoskami skierowanymi ku

Rys. 9. Kw iat kokornaku Aristolochia ringens.
W g C a m m e r  1 o h e r a.

wnętrzu. Muchy, które usiadły na niej, do
stają się między włoski, a przy wszelkich 
próbach uwolnienia się brną coraz dalej 
i w  końcu wpadają do środka. To  już nie 
aparat poślizgowy, ale potrzask.

Najciekawszym gatunkiem kokornaku jest 
boliwijska Aristolochia Lindhergi. Kwiaty 
je j «wykorzystują* nie tylko budowę, ale 
i skłonności psychiczne odwiedzających je 
owadów. Okwiat ich (rys. 10) składa się 
z trzech części: zewnętrznej w postaci dwu 
warg, środkowego przedsionka i końcowej 
komory z prętosłupem. Całość jest czerwo- 
no-brunatna, plamista i cuchnie kałem. 
Obrzydliwy ten zapach wabi mnóstwo much 
i chrząszczy. Owady obsiadują kwiat i wcho
dzą do wnętrza. Tutaj napotykają najpierw 
wydłużony przedsionek, oddzielony od ko
mory z prętosłupem poprzeczną przegrodą. 
W  przegrodzie tej jest tylko jeden niewielki, 
lejkowaty otwór o brzegach przegiętych do 
środka. Przedsionek ma ściany ciemno-bru- 
natne. Panuje w  nim półmrok, a jedynie 
przez otwór w  przegrodzie widać jasne, 
oświetlone wnętrze kamory, której ściany są 
daleko przejrzystsze. Jak wiadomo, mu
chówki, zwłaszcza podniecone, wykazują do
datni fototaktyizm tzn. kierują się ku świa
tłu. Dlatego przepychają się przez ciasne 
przejście z przedsionka do komory. Tutaj 
oświetlenie jest także bardzo ciekawe. Mia

nowicie wokół prętosłupa znajduje się duże, 
niemal zupełnie przejrzyste okienko, nato
miast sufit komory jest silnie przesłonięty 
ciemnymi plamami. Dzięki temu tropikalne 
słońce, oświetlające kwiat z góry, nie od
ciąga owadów w górną część komory. Sku
piają się one przy prętosłupie i tym pewniej 
pośredniczą przy zapyleniu.

Przebieg kwitnienia jest znowu podobny 
jak u obrazków plamistych. W  pierwszym, 
żeńskim stadium kwiat łapie owady, które 
nie mogą się wydostać na wolność po pierw
sze dlatego, że -przejście iz komory do przed
sionka zamyka się jak klapa wentyla przy 
wszelkich próbach ucieczki, a po wtóre dla
tego, że więźniowie na ogół wcale nie pró
bują uwolnić się, gdyż trzymają się upor
czywie oświetlonego okienka koło pręto
słupa. W  drugim, męskim stadium pułapka 
przestaje działać: otwór w przegrodzie roiz- 
szerza się bardzo wyraźnie. Równocześnie 
następuje zmiana barwy kwiatu; komora za
ciemnia się, ponieważ przybywa brunatnych 
plam na je j ścianach, natomiast barwik 
w  ścianach przedsionka znika. W ięźniowie 
kierują się z ocienionej komory ku światłu

Rys. 10. Kw iat kokornaku Aristolochia Lindber- 
gii w  pierwszym  A  i drugim B stadium kw it
nienia. W g  —  nasada w argi górnej, W d  — 
warga dolna, Ps —  przedsionek, P  —  przegroda 
z otworem O, Pg  —  przesłona na suficie ko
mory, Po  —  przesłona wokół okienka przy  prę
tosłupie, Ok —  okienko, P r —  prętosłup. W g 

L i n d n e r a .
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i w  ten sposób wydostają na zewnątrz. Ude
rza w  tym wszystkim niezwykłe wykorzy
stanie przez roślinę psychiki odwiedzaj ą-% 
cych owadów i zastosowanie systemu 
«wskaźników» świetlnych4).

Przykłady kwiatów pułapkowych można 
by jeszcze dalej mnożyć. Wszystkie one od
znaczają się celową konstrukcją i precyzją

w działaniu. Stanowią szczyt tego, co przy
roda w dziedzinie wzajemnego współżycia 
kwiatów i owadów stworzyła. Rzecz cie
kawa, że ofiarą pułapek kwiatowych padają 
najczęściej chrząszcze i muchówki, a więc 
owady najmniej inteligentne, natomiast 
błonkówki, stojące pod względem psychicz
nym najwyżej, stosunkowo rzadko.

J. K IE ŁP IN S K I

LATERYTY NA MADAGASKARZE *)

Nigdy nie zapomnę wrażenia, jakie zro
bił na mnie widok brzegów madagaskar- 
slcich, oglądanych po raz pierwszy w  świe
tle sierpniowego poranka. Statek zatrzymał 
się na redzie naprzeciw ujścia rzeki Betsi- 
booka. W  dali widać było białe zabudowa
nia portu w Majundze na tle czerwonego 
pasma wzgórz laterytowych, niepokrytych 
jak się wydawało, żadną roślinnością. N ie
samowita barwa lądu drażniła wzrok przy
wykły do niebieszczyzny morza.

Wreszcie woda morska w  pobliżu brze
gów przybrała kolor brunatno-żółty, taki 
sam jaki mają u nas potoki górskie po k il
kodniowym deszczu. To  zamulenie wody 
miało wyraźny charakter pasmowy; niektóre 
z tych pasemek koloru czerwonawego cią
gnęły się daleko w  kierunku pełnego morza 
i zwolna roztapiały się w  szafirowej toni 
Kanału Mozambickiego. Niewątpliw ie były 
to słodkie prądy rzeki Betsibooka unoszącej 
do morza wielkie masy mułu laterytowego.

Gdy w  dwa tygodnie później wędrowałem 
z karawaną poprzez wąwozy Gór Sofijskich, 
mogłem już z bliska przyjrzeć się pokła
dom laterytowym znanym m i dotychczas 
tylko z literatury.

Rzeźbę krajobrazu laterytowego cechuje 
przede wszystkim niezwykłe bogactwo form 
erozyjnych. Bez przesady można powie

*) W skaźniki —  barwne kreski, kropki, linie itp. 
-w kwiatach, wskazujące owadom miejsce, gdzie 
ukryty jest nektar.

*) Autor baw ił we wrześniu i  październiku 
r. 1938 na Madagaskarze, prowadząc studia glebo
znawcze i  zbierając m ateriały naukowe.

dzieć, że np. teren pagórkowaty .oglądany 
z góry przedstawia się jak sfalowane morze 
«zatrzymane w  swoim biegu», tyle w  nim 
różnych obrywów, żlebów i wąwozów, które 
zarazem dają pojęcie o plastyczności ma
teriału laterytowego, wymywanego przez 
deszcze tropikalne.

Druga uwaga dotyczyłaby grubości tych 
pokładów. Wysokość lawok tj. pionowych 
ścian laterytowych wynosi czasem kilka
dziesiąt metrów. Stanowią one duże niebez
pieczeństwo dla karawan szukających drogi 
po nocy, gdyż nic nie wskazuje na ich b li
skie sąsiedztwo. Teren urywa się nagle, 
jakby został rozcięty jakimś gigantycznym 
nożem.

Wobec tak wielkiej grubości pokładów 
trudno powiedzieć cośkolwiek pewnego 
o związku skały macierzystej z laterytem. 
W iele rzeczy wskazuje na to, że wpływ 
skały macierzystej na powstawanie gleb 
maleje w  miarę jak szerokości geograficznej 
ubywa stopni. Na Madagaskarze płaszcz la- 
terytowy pokrywa zarówno skały kwaśne 
jak i zasadowe.

Ciekawy jest skład chemiczny laterytu. 
Występują w  nim  związki glinu i żelaza, 
przy całkowitym niemal braku krzemionki. 
Czasem zawartość żelaza jest tak duża, że 
lateryt przemienia się w  rudę, z której tu
bylcy potrafią wytapiać żelazo. Poza tym 
jednak stosunek żelaza do glinu waha się 
w  izbyt szerokich granicach, aby można mó
wić o laterytach glinowych i  żelazistych.

Znikomy procent materii organicznej 
w  laterytach pierwotnych świadczy o ich
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ubóstwie i wiąże się ściśle ze strukturą tych 
gleb, które pod względem mechanicznym 
zbliżają się raczej do ciężkich glin, albo 
iłów. Natomiast lateryty znajdujące się pod 
uprawą i często nawożone kompostem lub 
obornikiem są lżejsze do uprawy, wykazują 
strukturę gruziełkowatą oraz wystarczającą 
żyzność, aby można na nich zakładać plan
tacje 1). Najwidoczniej więc próchniczność 
gleb tropikalnych jest tym czynnikiem, który 
przede wszystkim decyduje o ich wartości 
użytkowej.

W  jaki sposób powstają lateryty? Czę
ściową odpowiedź na to pytanie może nam 
dać obserwacja zjawisk fizyko-chemicz
nych 2), występujących w  środowisku gle
bowym.

W  glebach kwaśnych odbywa się m igra
cja koloidalnych związków glinu i żelaza 
przy współdziałaniu próchnicy jako koloidu 
ochronnego. Jest to znany proces biełicowa- 
nia obejmujący swoim zasięgiem przede 
wszystkim kraje północne, chłodne i w il
gotne, chociaż nie brak jego przejawów 
w  krajach tropikalnych3).

Natomiast w  odkwaszonym środowisku 
glebowym pozostają związki glinu i żelaza, 
a wymywaną jest krzemionka. Obecność 
znacznych ilości żelaza nadaje tym glebom 
charakterystyczne zabarwienie, które można 
uważać za wypadkową utlenienia i dehydra- 
tacji związków żelaza przy równoczesnym 
zanikaniu ciemnych związków organicz
nych, maskujących naturalną barwę gleby4).

ł) J. Bonnefoy, dyr. laboratorium chem. roln. 
w Instytucie Pasteura w  Tananaryfie zalicza la
teryty zmeliorowane do dobrych gleb madaga- 
skarskich. Na stacji doświadczalnej w Nanisanie 
pod Tananiaryfą znajdowały się plantacje kawy 
arabiki założone na zmeliorowanych laterytach 
przy użyciu metody «cultures en pots» tj. dołów 
wypełnionych kompostem.

2) Przede wszystkim punktów izoelektrycznych 
poszczególnych związków glebowych.

3) Hardon opisał bielice w  pł.-wsch. Borneo, 
gdzie średnia temperatura roczna wynosi +26° C. 
a wysokość opadów 3.000 mm.

4) Czerwony kolor wielu gleb tropikalnych na
robił dużo zamieszania w gleboznawstwie. Należy 
zauważyć, że nie każda gleba czerwona jest late- 
rytem i nie zawsze lateryt jest czerwony.

Teoretyczne wyjaśnienie tych skompliko
wanych zjawisk nie wystarczyło jednak, aby 
je z łatwością rozmieścić w  czasie i w  prze
strzeni. Toteż w  literaturze naukowej za
roiło się od najrozmaitszych hypotez nie
zgodnych z istniejącym stanem rzeczy.

Na ogół pod jednym względem zgadzają 
się ze sobą uczeni. Jeżeli warunkiem pow
stawania laterytów jest alkaliczność środo
wiska glebowego, to n ie mogły one tworzyć 
się pod lasem dziewiczym, gdzie konser
wujące działanie wody przeciwdziałało cał
kowitemu rozkładowi materii organicznej, 
która zakwaszając glebę nie dopuszczała tym 
samym do jej zlateryziowania.

I dalej, że w powstawaniu laterytów za
sadniczą rolę odegrał taki klimat, w którym 
po okresie obfitych i gwałtownych deszczów, * 
następował długi okres całkowitej suszy 
umożliwiającej podsiąkanie elementów la
terytowych w kierunku warstw powierz
chniowych, gdzie ulegały wytrąceniu.

Dużo światła na rozwój tych zjawisk rzu
ciły badania gleboznawcy francuskiego 
E r h a r t a  nad laterytami madagaskarski- 
mi. Podczas swoich wędrówek po Madaga
skarze, E r h a r t  zauważył dwie rzeczy, 
które mu dały podstawę da sformułowania 
nowej teorii powstawania laterytów. N a j
pierw, że gleby znajdujące się pod pokrywą 
dziewiczych lasów tropikalnych nie są 
wcale laterytami, ale co najwyżej zlateryzo- 
wanymi glinami. Widocznie formacja tra
wiasta, która pokrywała te gleby pr,zied po
jawieniem się lasów, trwała zbyt krótko, 
aby proces lateryzacji mógł osiągnąć swój 
najwyższy stopień rozwoju.

Drugie spostrzeżenie E r h a r t a  dotyczyło 
lawok występujących wyłącznie na terenach 
niezalesionych i całkowicie zlateryzowa- 
nych, chociaż nie* ulegało wątpliwości, że te 
okolice były niegdyś pokryte lasem i znaj
dowały się w  zasięgu innego klimatu.

Lawoki są więc młodymi utworami ero
zyjnym i i mogły powstać dopiero po wycię
ciu lasów.

Według E r h a r t a  lateryty zawdzięczają 
swoje powstanie przede wszystkim czynni
kom biotycznym, a więc gospodarce ognio
wej człowieka, który spaliwszy puszczę tro



pika Iną załkalizował glebę i zapoczątkował 
proces lateryzacji. Dopóki istniały lasy, pro
cesy glebotwórcze nie m iały charakteru alli- 
tycznego tzn. w  glebach pokrytych lasem 
dziewiczym nie tworzyły się elementy late- 
rytow e6). Klimat gorący i wilgotny, jaki 
wówczas w  tych okolicach panował przy
czynił się do głębokiego zwietrzenia skały 
macierzystej, równocześnie jednak pokrywa 
leśna chroniła zwietrzałe masy przed erozją.

W ycięcie lasów spowodowało zmianę k li
matu. Nowy klimat cechowała periodycz- 
ność opadów oraz rozpiętość amplitud ter
micznych.

W  okresie suszy koloidalne związki glinu 
i żelaza podsiąkały wraz z wodą gruntową 
do wierzchnich warstw gleby i tam się w y
trącały w  zetknięciu z alkalicznością środo
wiska. W  ten sposób na miejscach płaskich, 
nie podlegających erozji powierzchniowej, 
tworzyły się skorupy laterytowe «tampo- 
hetsa» mające twardość żelazobetonu.

Natomiast w porze deszczowej gwałtowne 
ulewy wym ywały z gleby próchnicę i  ko
loidalną krzemionkę, pozostawiając na m iej
scu jedynie nierozpuszczalne związki glinu 
i żelaza. Związki te utworzyły szkielet no
wej gleby laterytowej.

Kultury rolne zakładane przez tubylców 
na glebach poleśnych, wyczerpywały je 
w krótkim czasie ze składników pokarmo
wych. W tedy przesuwano granicę upraw 
w głąb lasu wypalając nowe jego połacie. 
Na porzuconych połach rozrastały się krzaki 
i trawy a gdzieniegdzie pojedyncze drzewa 
ocalałe z pożaru.

W  ten sposób na miejscu dawnego lasu 
powstawały sawoki tj. wtórne formacje ro
ślinne o charakterze parkowym, biorące swą 
nazwę od rośliny przewodniej, będącej 
skądinąd najlepszym wskaźnikiem urodzaj
ności gruntu. Z czasem powróciłyby na te 
stanowiska zespoły leśne, gdyby nie pożary

5) W edług Vagelera 1 ha lasu tropikalnego pro
dukuje rocznie 100 do 200 q materii organicznej.’ 
W  klimacie gorącym i wilgotnym , resztki roślinne
i zwierzęce rozkładają się b. szybko i niemal że 
całkowicie. Ilość utworzonej próchnicy wystarcza 
jednakowoż do zakwaszenia gleby, chociaż jest 
znikomo mała w  porównaniu z materiałem w e j
ściowym,

wzniecane stale przez tubylców, które 
w dalszym ciągu alkalizowały gleby sa- 
wokowe.

Gospodarka ogniowa «tavy» na Madaga
skarze przyczyniła się do zlateryzowania 
9/10 powierzchni tego kraju. Żyzny ongiś 
ląd, będący zielonym drogowskazem dla 
okrętów, przemienił się w czerwone pust
kowie.

Co gorsza, Malgasze prowadzą dalej 
swoją gospodarkę. Dzisiaj jeszcze pod ko
niec okresu suszy, płonie bodajże połowa 
stepów i sawok na płaskowyżu centralnym 
i na wybrzeżu zachodnim. Krąg pożarów za
cieśnia się coraz bardziej dokoła kom
pleksów leśnych w  północno-wschodniej 
części wyspy. Jeżeli władze francuskie nie 
zdobędą się na energiczniejsze środki, niż 
te jakie stosuje się dzisiaj w  celu zlokalizo
wania pożarów «brussy», to reszta lasów 
madagaskarskich ulegnie kompletnemu zni
szczeniu.

Na stepach i sawokach Malgasze nie za
kładają. kultur rolnych, ale prowadzą pry
mitywną gospodarkę hodowlaną. W ypala
nie przez nich stepów ma na celu przy
śpieszenie rozwoju wegetacji z  początkiem 
pory deszczowej. Po spaleniu zeschłych ba
dyli trawa może się zazielenić w  krótszym 
czasie, ale równocześnie zmienia się skład 
botaniczny formacji trawiastej. Zanikają 
wysokie trawy «vero» i «fantakana», dostar
czające bydłu wartościowej paszy, a na 
miejscu ich pojawiają się niskie, szczecinia- 
ste trawy «bozaka» i  «kufafa». Formacje te 
mają jednak charakter izolujący, gdyż 
rzadko rozmieszczone kępy tej trawy unie
możliwiają rozprzestrzenianie się pożarów. 
Tak broni się przed całkowitym zniszcze
niem gnębiona przez człowieka przyroda.

Drugą zaporę ogniową stanowią wilgotne 
zarośla palmy rafiowej, bardzo charaktery
stycznej dla krajobrazu madagaskarskiego. 
Owoce tej palmy unoszone przez wody po
wodziowe «kingo», osiadają w  zagłębieniach 
terenu i dają początek glebotwórczym for
macjom roślinnym, gdyż gęsta plecionka ko
rzeni nadziemnych stanowi filtr dla zawie
sin glebowych, przynoszonych co roku przez 
te same wody powodziowe. Z czasem po
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ziom gruntu podnosi się, rizosfera przesuwa 
się ku górze i z morza laterytowego wyła
niają się wyspy czarnoziemne, powiększa
jące z każdym rokiem swoją powierzchnię. 
Niestety wielki popyt na taśmę rafiową, 
zdaje się wróżyć bliski koniec tej najpo
żyteczniejszej palmie madagaskarskiej.

W ładze francuskie stosują rozmaite środ
ki aby powstrzymać proces lateryzacji. N aj
lepsze rezultaty daje nawożenie organiczne. 
W  tym celu rząd popiera intensyfikację go
spodarstw hodowlanych, które byłyby prze
nośnikami składników pokarmowych z gleb 
żyznych na gorsze w postaci nawozów orga
nicznych. Dobre wyniki daje również stoso
wanie nawozów zielonych np. fasoli ben
galskiej. Wszystkie te usiłowania zmierzają 
w zasadzie do zastąpienia gospodarki ognio
wej i związanego z nią systemu przesuwa
nia kultur bardziej intensywnymi formami 
gospodarowania.

W  okolicach o większym znaczeniu go
spodarczym prowadzi się akcję zalesiania

laterytów. Drzewem, które się dobrze na tych 
glebach przyjmuje jest szybko rosnący 
eukaliptus. Lasy eukaliptusowe posadzone 
wzdłuż linii kolejowej Tananaryfa—Tama- 
tawa dostarczają paliwa dla lokomotyw 
i równocześnie są pionierskimi zespołami to
rującymi drogę bardziiej urozmaiconej ro
ślinności. Próby wprowadzenia akacji i m i
mozy do kultur leśnych dały wyniki ujemne.

Melioracja laterytów nie jest problemem 
łatwym do rozwiązania. Być może, że 
w przyszłości technika rolnicza wspomaga
na odkryciami z zakresu biochemii gleby 
oraz fizjologii roślin wynajdzie nowe i sku
teczniejsze metody aniżeli te, którymi po
sługuje się dzisiaj w  przywracaniu glebom 
tropikalnym ich pierwotnej wartości użyt
kowej. Na pewne usiłowania w  tym kie
runku wskazywałyby badania nad «sztu- 
czną próchnicą* oraz próby stosowania na
wozów nieorganicznych. Dużo jednak czasu 
upłynie zanim Madagaskar znowu odzyska 
swoją dawną barwę i zieloną.

f  S. C ZA R N O C K I*

WĘGLE SAPROPELOWE I ICH POWSTANIE

W ęgle sapropelowe, matowe i dość twarde 
różnią się od zwykłych węgli, tak zwanych 
węgli humusowych, brakiem uwarstwienia. 
Brak w  nich warstewek błyszczących węgla, 
spotykanych w  węglach zwykłych. Przełom 
ich jest musizlowy. W ęgle sapropelowe nie 
tworzą najczęściej samodzielnych pokładów, 
a występują w  postaci przerostów w zw y
kłych humusowych węglach, lub tworzą 
stropowe ławice na ich pokładach. Ponie
waż węgle sapropelowre przypominają n ie
raz swym wyglądem łupki, więc są niejed
nokrotnie przyjmowane już za strop wę
glowego pokładu i nie są, wskutek lego 
objęte eksploatacją.

Tymczasem ze względu na swój skład 
chemiczny węgle sapropelowe są bardzo 
cennym surowcem. W  porównaniu ze zwy
kłym węglem zawierają one więcej tzw. czę
ści lotnych. Odznaczają się ponadto wysoką

zawartością wodoru. Z tych względów są 
cennym surowcem dla chemicznej przeróbki.

W ęgle sapropelowe powstają odmiennie 
niż zwykłe humusowe. Różnią się zarówno 
materiałem wyjściowym, jak i warunkami 
w jakich się przemiana tego materiału od
bywa. Na moczarach torfiastych brzeżne, 
mniej głębokie części zarastają błotne ro 
śliny, które dają materiał do utworzenia 
zwykłego torfu a w  następstwie węgla hu
musowego. W  środkowej — głębszej części 
błota torfowego —  roślin przybrzeżnych nie 
ma, natopiiast rozwija się tam specyficzny 
świat organiczny złożony z najprostszych 
roślin, a częściowo i najprostszych przed
stawicieli świata zwierzęcego. Wszystkie te 
organizmy żyją na powierzchni stojącej 
wody, tworząc tzw. plankton. Obumierając 
opadają na dno. Dołączają się do nich lekkie 
szczątki wyższych roślin naziemnych, jak
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spory i pył kwiatowy, które wiatr i prądy 
wodne przenoszą z brzegu na głębszą wodę. 
Cały ten organiczny materiał miesza się 
z mułem, znajdującym się na dnie zbior
nika wodnego. Przy braku dostępu powietrza 
poczyna ulegać procesom gnicia. W  wyniku 
tego wytwarza się tzw. sapropel. Nazwa ta 
pochodzi z połączenia dwóch słów saprus — 
gnijący i pelus — ił, muł, czyli jest to gni
jący muł. W  następstwie pod wpływem ci
śnienia mas nadległych odbywa się jak 
i w  zwykłych węglach tzw. diageneza i masa 
sapropelowa, izamienia się w  pokład węgla 
sapropelowego.

Jeśli torfowiska zaczną się pogłębiać, to 
stopniowo zaniknie roślinność przybrzeżna, 
która na początku ułożyła warstwy torfu. 
Rozwinie się zaś plankton, który w  na
stępstwie wytworzy na skorupowej części 
pokładu zwykłego węgla ławicę węgla sa
propelowego. Może odwrotnie nastąpić za
rastanie torfowiska i wtedy środkowy jego 
obszar, gdzie się utworzył sapropel, zostanie 
objęty przez rośliny przybrzeżnego typu, 
które dadzą materiał do wytworzenia torfu. 
Dopiero potem może nastąpić nagłe pogrą
żenie torfowiska pod poziom morza, Jub je 
ziora i  utworzenie nakładu. W  takim w y 
padku węgiel sapropelowy będzie tworzyć 
ławicę w  spągowej części pokładu zwykłego 
węgla.

W ęgle humusowe powstają więc ze szcząt
ków roślin wyższego typu i formą przej
ściową jest torf. W ęgle sapropelowe tworzą 
się z drobnych organizmów, formą przej
ściową —  jest sapropel.

W yróżnia się trzy główne typy węgli sa
propelowy ch:

1) W ęgle kennelskie. Nazwa pochodzi od 
izniekształoonego angielskiego słowa «ęan- 
dle» —  świeca. Albowiem drzazga, wyłu- 
pana z tego węgla pali się jak świeca, dzięki 
znacznej zawartości części lotnych. Badany 
pod mikroskopem, węgiel ten wykazuje

większą domieszkę spor i innych wspom
nianych wyżej szczątków roślin nadbrzeż
nych.

2) Bogchedy (boghwady). Nazwa ta po
chodzi od szkockiej miejscowości Boghead, 
gdzie te węgle występują w większej ilości 
i zostały po raz pierwszy dokładniej zba
dane. Badania mikroskopowe wykazują, że 
węgiel tego typu jest złożony przeważnie 
z dwóch gatunków wodorostów, mianowicie: 
P ila  i Reinschia. Przy większej domieszce 
części nieorganicznych bogchedy przechodzą 
w łupki bitumiczne. Poza Szkocją wystę
pują bogchedy w  większych ilościach w  Za
głębiu Moskiewskim.

3) Gagaty. Są to nieprawidłowe na ogół 
ułamki węglistej substancji, występujące 
w  skałach różnego rodzaju, najczęściej w ile. 
Gagat nadaje się do wyrobu ozdobnych 
przedmiotów. Przyjm uje się, że gagat pow
staje przy pogrążeniu drzewnej substancji 
w  masę sapropelową. Jest to więc jakby 
forma przejścowa, pomiędzy węglami sapro- 
pełowymi, a zwykłymi — humusowymi.

W ęgle humusowe ulegają w tak zwanej 
geochemicznej fazie ich tworzenia wpły
wom ciśnienia i wysokiej temperatury, co 
powoduje ich metamorfizm. W yraża się on 
w  kolejnym przejściu węgla brunatnego 
w  kamienny, różnych typów, poczynając od 
gazowo-płomiehnego i  kończąc na chudym 
węglu. Przy silnym wpływie metamorfizmu 
otrzymuje się antracyty. Jest ciekawym fak
tem, że przerosty węgli sapropelowych spo
tykamy tylko wśród węgli humusowych
0 niskim stopniu metamorfizmu, a miano
wicie wśród węgli brunatnych, zaś z liczby 
węgli kamiennych wśród węgli typu gazowo- 
płomiennego i gazowego. Stąd wyprowadza 
się wniosek, że pod wpływem dalej posu
niętego metamorfizmu węgle sapropelowe 
tracą swe specyficzne cechy makroskopowe
1 mikroskopowe i stają się nieodróżnialnymi 
od zwykłych węgli kamiennych.
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D W A  INTERESUJĄCE OW ADY 
ŚNIEGOWE

Nie wszyscy wiedzą, że w  zimie —  tak 
nieprzychylnej dla życia owadów — wystę
puje spora ilość gatunków znakomicie przy
stosowanych do niskiej temperatury i do 
silnych wiatrów, panujących w  tej porze 
roku. W  faunie zimowej Polski spotykamy 
z pośród bezkręgowców: pająki, owady bez- 
skrzydłe, muchówki, widelnice, chrząszcze, 
błonkówki i wiele larw z rozmaitych rzę
dów owadów. Z nich wszystkich dwa ro
dzaje wybijają się na pierwszy plan: p o- 
ś n i e ż e k  i p o n o w i e c ,  jako najcharak- 
terystyczniejsze i najosobliwsze owady spo
tykane na śniegu. P o ś n i e ż e k  należy do 
rzędu w o j s i ł k o w a t y c h  (Panorpatae), 
p o n o w i e c  (Chionea), do m u c h ó w e k  
(D iptera ).

P o ś n i e ż e k  (Boreus) jest to drobny 
owad, o długości ciała zaledwie 4 do 5 mm, 
barwy ciemno-brunatnej z odcieniem fiole
towym, połyskującym metalicznie. Narzę
dzia pyszczkowe skierowane w postaci jak
by dzióbka w  dół, zdradzają pokrewieństwo 
jego z uskrzydlonymi wojsiłkami. Posiada 
on zmarniałe skrzydła, których resztki 
u samca (ryc. 1 a) sterczą nieco w górę na 
kształt drobnych kikutów, u samicy 
(ryc. I b )  są mniejsze i przylegające do bo-

Rys. 1. Pośnieżek (Boreus), a —  samiec, b — 
samica.

ków ciała. Samica posiada pokładełko, słu
żące do składania jajek.

Owady te spotyka się głównie na płatach 
śnieżnych lub na mchu wychodzącym spod 
śniegu. Poruszają się powoli na swych cien
kich nóżkach, przypominających nieco nogi 
koników polnych. Zaniepokojone wykony- 
wują od czasu do czasu większy skok przy

Rys. 2. Ponowiec (Chionea).

pomocy wydłużonych tylnych odnóży. Po
śnieżek jest owadem całkowicie związanym 
z życiem na śniegu, gdyż w postaci dojrza
łej pojawia się u nas mniej więcej od listo
pada do kwietnia. Larwy jego żyją ukryte 
pod mchem przez wiosnę i lato, a w  jesieni 
zapoczwarczają się w ziemi'. Owady doj
rzałe pojawiają się na śniegu w dni bez- 
mroźne, w czasie odwilży. Wykazują wów
czas największą ruchliwość i ożywienie. 
Z nastaniem mrozu chowają się pod śnieg. 
Spadek temperatury powoduje zwolnienie 
ruchów a następnie odrętwienie i zesztyw
nienie zwierząt, które leżą bez ruchu ze 
skurczonymi nóżkami. Gdy silny mróz za
stanie je  na powierzchni śniegu, może spo
wodować ich śmierć. Pośnieżek w  postaci 
dojrzałej jest również bardzo wrażliwy na 
wyższe temperatury. Wzrost ciepłoty na kil
kanaście stopni powyżej zera, a więc do 
temperatury optymalnej dla wielu innych 
owadów, zabija je  natychmiast. Owady te 
występują w 2—3 gatunkach w całej pra
wie Polsce. Spotykane były również na pół
nocy, w Suwalszczyźnie, jak i na południu, 
w Karpatach. Liczne są również w  Tatrach, 
zwłaszcza w  strefie regla górnego.
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P o n o w i e c  (Chionea) przypomina z da
leka pośnieżka. Łatwo go jednak od tego 
odróżnić po nieco większych rozmiarach, 
znacznie dłuższych, pająkowa tych nóżkach 
i krótkich narzędziach pyszczkowych. Jest 
to muchówka należąca do rodziny k o- 
z i u ł k o w a t y c h  (T ipu lidae), pozbawiona 
skrzydeł. Kształt je j najlepiej uzmysławia 
rycina (ryc. 2). Barwa ciała jest nieco ja 
śniejsza od barwy pośnieżka, zależy jed 
nak częściowo od przynależności gatunko
wej. W  Polsce występują również co naj
mniej 3 gatunki ponowca. Owady te poru
szają się po śniegu powoli i nie skaczą n i
gdy jak pośnieżki. Poza tym spotyka się je 
w dni nieco chłodniejsze. W  Tatrach są one

znacznie rzadsze od przedstawicieli z ro
dzaju Boreus.

Oba wymienione rodzaje owadów są in
teresujące z tego względu, że wykazują wy- 
laźne przystosowanie do warunków przy
pominających okolice polarne. Optimum ich 
ciepłoty leży w pobliżu 0° C, a nawet nieco 
niżej punktu zamarzania wody. Uwstecznie- 
nie ich aparatów lotnych przypomina zja
wisko bezlotności owadów z wysp oceanicz
nych i antarktycznych. Być może, że w obu 
przypadkach, mimo tak znacznej odległości 
geograficznej, zostało ono spowodowane 
wpływem podobnych warunków ekologicz
nych. J

II. Wojtusiakowa.

D RO BI A Z G I  P RZ Y R O DN I C Z E

PO W IE RZC H N IA  LIŚCI W  LASACH

W  badaniach leśnych poważne znaczenie 
ma powierzchnia liści drzew. Pochodzi to 
stąd, że produkcja masy organicznej pozo
staje z nią w  ścisłym związku. Mianowicie 
rośliny zielone produkują substancje orga
niczne z dwutlenku węgla i wody. Otóż 
dwutlenek węgla pochodzi z  powietrza, 
gdzie jiest go potwornie mało: około połowy 
miligrama w litrze! Wobec tego jest potrze
bna duża powierzchnia liści, by mógł on do 
nich przeniknąć w  dostatecznej ilości.

Określenie powierzchni liści w  drzewo
stanach nie jest łatwe. Trzeba ściąć drzewa 
na pewnej powierzchni, zebrać wszystkie 
liście i pomierzyć je. U drzew liściastych za
miast tego można na jesieni zebrać opadłe 
liście. Nic dziwnego, że takich pomiarów 
dokonano ntewiele. W ażniejsze są następu
jące:

L. T  i r e n opracował omawiane zagad
nienie dla lasów sosnowych w  Szwecji 
(Meddelanden fran Statens Skogsfórsóksan- 
stalt 1926/27). Wypadła mu dla drzewostanu 
35-letniego powierzchnia liści (szpilek) 7,1 
fazy większa od powierzchni gleby, dla 
drzewostanu 55-letniego 10,2 razy i dla 105- 
letniego 6,6 razy.

Następnie ciekawe są wyniki otrzymane 
w lasach szwajcarskich przez H. B u r g e r a

(Mitteilungen der lidgenossischen Anstalt 
f ik  das forstliche Versuchswesen 1929— 
1942). 35-letni drzewostan świerkowy dał 
powierzchnię liści 19,2 razy większą od po
wierzchni gleby. Następnie wypadły mu 
dalsze wyniki:

98-letni drzewostan świerkowy gęsty 16,5 
132- » » » rzadki 8,1
40- » » świerkowo-jodł. 22,0

Wreszcie mieszany drzewostan złożony 
z 70% jodły, 20% świerka i 10% buka dał 
powierzchniz 21,0, a 80-letni czysto bukowy 
15,8. Przy tym powierzchnia liści buka była 
wzięta obustronna dla porównalności z w y
nikami otrzymanymi dla szpilek drzew igla
stych.

Najnowsze dane są duńskie. Ogłoszone 
przez C. M. M o l i e r a  ((D et forstlige for- 
soeksvaesen i Danmark 1945), dotyczą one 
drzewostanów bukowych. Opracowano dużą 
ilość drzewostanów w  wieku od 55 do 
150 lat, nie licząc młodych plantacyj. W y 
padła na ogół tym większa powierzchnia l i 
ści, im starszy był drzewostan: od 11,4 do 
14,2.

Ciekawe byłyby takie dane dla lasów 
tropikalnych. Niestety, wiemy o nich jeszcze 
bardzo mało.

D. Szymkiewicz.



Ryc. 1. Kwiat magnolii.

PARĘ FAK TÓ W  Z ROZSIEDLENIA 
ROŚLIN

Ciekawą jest rzeczą, że niektóre rośliny 
nie zajmują zwartego obszaru, lecz rosną 
wyspowo, oddalone od siebie dużymi prze-

lia (ryc. 1), rosną na północnej półkuli tylko 
w Azji Wschodniej i w  atlantyckiej Ame
ryce (ryc. 2). W  pacyficznej Ameryce nie 
ma ich, jakkolwiek jest ona bliższa A zji 
aniżeli atlantycka. Badania resztek roślin
nych w pokładach geologicznych wykazały,

strzeniami. Tak się przedstawia m. i. roz
siedlenie magnoliowatych. Piękne te drze
wa, których przykładem może byź magno-

że we wczesnym trzeciorzędzie rosły te ro- 
rośliny nieomal wszędzie naokoło północ
nego bieguna, m. i. w Polsce, jak to wykazał

Ryc. 2. Rozsied len ie m agnolii.
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prof. S z a f e r .  Przewroty geologiczne spra
wiły, że wyginęły po większej części, zacho
wując się tylko na podanych powyżej 
dwóch odległych od siebie terenach.

Przytoczony fakt jest tym ciekawszy, że 
pacyficzną Amerykę Północną omijają 
także inne drzewa: nie ma tam buków, gra
bów i leszczyn, które rosną wokół północ
nego bieguna na wszystkich niemal połud
nikach. Przyczyna tej luki jest ta sama, co

dla magnoliowatych, bo są to rośliny rów
nie stare. Musiały tu zaważyć ruchy góro
twórcze skorupy ziemskiej, które wydźwi- 
gnęły kalifornijską Sierrę Nevadę i góry 
Skaliste.

Nie wszystkie luki w rozsiedleniu roślin 
dają się wytłumaczyć. Zagadkowy jest m. i. 
brak skrzypów w  Australii^ jakkolwiek ro
sną one wszędzie i to od epoki węglowej.

D. Szymkiewicz.

L IS T Y  DO REDAKCJI

Od czasu do czasu kursują pogłoski, że ktoś 
widział, zerwał lub tylko słyszał o różanecznikach 
w Tatrach. Rośliny te w  Tatrach nie występowały, 
próbowano jednak parokrotnie je zaaklimatyzo
wać. O próbach tych pisze nam p. J u l i u s z  
Z b o r o w s k i  z Zakopanego:

«M oją informatorką była przede wszystkim Ma
ria Dembowska (zm. 1922), bezkonkurencyjna en
cyklopedia w iedzy o dawnym Zakopanem i o lu
dziach, którzy przez nie przeszli. Zasłużona zbie- 
raczka okazów sztuki ludowej, żona Bronisława 
Dembowskiego, autora znanego słownika gwary 
podhalańskiej i zapisywacza bajek Sabały, przy
jaciółka Stanisława W itkiew icza i pionierka «stylu 
zakopiańskiego* osiadła wraz z mężem w 1886 r. 
w Zakopanem i zainteresowała się nie tylko gó
ralami i ich artystyczną twórczością, ale i prze
szłością Zakopanego. Dom Dembowskich odgrywał 
w dawniejszym ruchu kulturalnym pod Giewontem 
bardzo wybitną rolę.

Otóż opowiadając o Kuźnicach, gdzie stał on
giś dwór Homolacsów otoczony parkiem, wspom
niała Dembowska, że w  tym za je j młodości już 
niemal całkiem zdewastowanym ogrodzie znalazła 
rododendrony (nazwy «różanecznik» dawniej nie 
słyszałem). Gajowi, którzy pamiętali jeszcze daw
nych właścicieli dóbr zakopiańskich, bo u nich 
byli na służbie, podali Dembowskiej, iż Homolac- 
sowie te «krzock i» sprowadzali «ze śwriata» tj. z za
granicy, oraz że przesadzali je na dolinach ta
trzańskich, «ale z tego nie było nic*.- Na podstawie 
tego opowiadania możnaby przypuścić, że może ja 
kiś «krzocek» przecież się gdzieś przyjął.

Że Maksymilian Now icki przesadzał rododen

drony na tatrzańskie szczyty i że je nosili z nim 
jego ulubieni przewodnicy i «ochroniarze», Jędrzej 
W ala i Maciej Sieczka, było wiadome w Zakopa
nem, gdyż sam Nowicki m iał wspominać o tych 
próbach niejednemu bywalcowi w  Tatrach, m. i. 
Waleremu Eliaszowi Radzikowskiemu. W edle Dem
bowskiej, która Nowickiego mało znała, syn W a 
lerego Stanisław Eliasz, lekarz klimatyczny w  Za
kopanem, znany ongiś historyk Podhala i etnograf, 
m ówił je j o różnych doświadczeniach przy prze
sadzaniu kwiatów górskich i  przy tej sposobności 
bardzo się «sierdzjł» na Nowickiego, że «zeszwa- 
biał» Tatry przez wprowadzanie do nich «szwab- 
skieh» alpejskich osobliwości, m. i. rododen
dronów.

Ostatnim, który sadził różaneczniki był Ignacy 
Baranowski, znakomity lekarz i działacz społeczny 
z Warszawy, jedna z tych osobistości, które wraz 
z Chałubińskim nie mało przyczyniły się do roz
woju dawnego Zakopanego. Baranowski hodował 
różaneczniki koło swojej w illi «Baranówki» 
w ogrodzie przy zbiegu dzisiejszych ulic Ko
ściuszki i Jagiellońskiej, poza tym sadził je w  ogro
dzie Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego przy 
ul. Ogrodowej, wreszcie w  samych Tatrach. O tym 
miała wiadomości nie tylko Dembowska, znająca 
bardzo dobrze Baranowskiego, ale i kilka innych 
osób, jak np. dawny kustosz Muzeum Tatrzań
skiego, W alenty Staszel, Maria Jarnuszkiewieżowa, 
wdowa po jednym z prezesów Tow. Muzeum Ta
trzańskiego, itd. W  których miejscach w  s a m y c h  
T  a t r ąc h sadzili Homolacse, Nowicki i Bara
nowski, nie wiem ».

Juliusz Zborowski.
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