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M. KSIĄŻKIEWICZ

PRZEZ AFRYKAŃSKI BUSZ*)

W ielkie przestrzenie Afryki środkowej 
i południowej są porosłe buszem. Zaczyna 
się on na południu na skraju pustyni Kala- 
hari i w ielkiego pół-pustynnego, pół-stepo- 
wego pustkowia zwanego W ielkie Karroo 
i ciągnie się aż po południowe granice Sa
hary. Pustacie W ielkiego Karroo przecho
dzą ku północy w trawiaste stepy z rzadkimi 
karłowatymi drzewami. Dalej ku północy 
drzew jest coraż więcej, trawy coraz to w yż
sze, krajobraz wygląda jak ogromny park, 
gdzie wśród traw rozrzucone są drzewa, nie 
tworzące zwartego lasu. Na lepiej nawodnio
nych miejscach drzew jest więcej i są więk
sze, wznosząc swe płaskie, jak kielichy w y
glądające korony ponad powierzchnię traw. 
Trawy są tak wysokie, że przerastają czło
wieka, tak gęste, że przy każdym kroku nogi 
plątają się w  nich. W  porze suchej, która 
tu trwa od maja do października i jest je 
dynym okresem, podczas którego można wę
drować przez busz, są dojrzałe, łamliwe 
i kruche jak słoma a iz ich dojrzałych wiech 
sypią się ostre, kłujące źdźbła.

*) Autor spędził przed wojną kilka miesięcy na 
badaniach geol. w  Portugalskiej A fryce W schod
niej. Rezultaty tymczasowe tej pracy zostały

*

Krzaki są zwykle kolczaste, poplątane 
z ciernistymi roślinami i przedzieranie się 
przez nie nie należy do przyjemności. Ale 
kolce i ciernie nie są najgorszą rzeczą, jaką 
spotyka się wśród roślinności buszu. Częsty 
jest tu krzew, zwany przez krajowców 
«uliri», posiadający strąki podobne do gro
chu, ale pokryte delikatnym, drobniutkim 
puszkiem. Gdy strąki te są dojrzałe, włoski 
za potrząśnięciem odrywają się od strąku 
i unosząc się w powietrzu dostają się do 
oczu, uszu, iza koszulę, piekąc niemiłosier
nie. Jedynym lekarstwem jest woda i ką
piel, ale o to niełatwo w buszu. Murzyni 
znają to diabelskie nasienie i jak tylko 
można om ijają je  z daleka.

Im bliżej rzek, tym gęstszy staje się busz. 
W  dolinach większych rzek staje się tro
pikalną dżunglą. Drzewa są roślejsze, ale. 
większość ich przestaje róść prosto, a w y
gina się w  różne strony, plącze się z dru
gimi i obejmuje wzajemnie w  walce, aby 
róść wyżej, aby wydostać się z gąszczu 
W  górę ku życiodajnemu słońcu. Czasem na-

ogłoszone w  «Bulletin de la Societe geologiąue de 
France*, tom XI, 1941.
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trafia się na poziomo biegnące pnie, gdzieś 
wykręcające znowu ku górze, jakby nurku
jące w tej gęstwinie i szukające lepszego 
miejsca, aby wydostać się w  górę i oszukać 
współzawodników w  tej walce o przestrzeń 
i światło. Powoje i ljany, epifyty, storczyki, 
rosną na drzewach, oplatają je, kręcąc i ście
ląc się wszędzie po ziemi, po drzewach, po 
krzewach, pasożytując na żywym  ciele 
dżungli i wykorzystując but wiejących, roz-

- padających się starców w ostatnich ich 
dniach walki o byt w dżungli. Jedynie palmy 
nie straciły godności w tej walce o miejsce 
i rosną wyprostowane w skłębionej sieci zie
leni, metalicznie szeleszcząc w  górze swymi 
olbrzymimi dłoniastyini liśćmi.

Mało jest w tym gąszczu okazałych drzew. 
W  niektórych miejscach wilgotniejszych ro
sną ogromne, rosłe mahonie np. Khaya 
nyasica i grube, napęczniałe baobaby

Ryc. 1. Strefy roślinności Afryki. —  1. Las tropikalny. 2. Las 
o charakterze otwartym  typu sawanny («busz»). 3. Stepy. 4. Pu

stynie. 5. Ciepła roślinność strefy umiarkowanej.

(Adamsonia digitata). Nad strumieniami ro
śnie wielka «nyamaonia», posiadająca czer
wone drewno, w  którym murzyni lubią rzeź
bić, podobnie jak w hebanowym drzewie 
(Dalbergia melanoxylon), rówmież rosnącym 
w buszu. Większość drzew buszu —  to różne 
akacje. Palm  jest stosunkowo niewiele 
i w  normalnym buszu, rosnącym na such
szym płaskowyżu brak ich prawie zupełnie. 
Pospolitą jest nieduża palma Phoenix recli-

nata, tworząca nad strumieniami malowni
cze, zawsze zielone kępy wśród pożółkłych 
w porze suchej traw. Wzdłuż strumieni czę
sty jest papirus (Cyperus papyrus) i krzewy 
okazałych bambusów. Gdzie grunt jest bar
dziej kamienisty, pojawiają się podobne do 
kaktusów stapelje i olbrzymie wilczomle
cze (E u forb ia ) wyglądające jak wielkie, zie
lone kandelabry, sterczące ponad trawy.

Busz jest pełen mieszkańców, ale nie tak
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łatwo ich dostrzec w tych trawach wysokich 
i gęstych, wśród zwartych krzaków, w  gąsz
czu, w którym na krok niczego nie widać. 
Ślady grubego zwierza są jednak wcale czę
ste. Nieraz trafialiśmy na ślady lwa lub sły
szeliśmy od napotkanych murzynów, że 
«szumba» (lew ) tej a tej nocy złożył w i
zyt? w  jakimś «kraalu» (zagrodzie) z by
dłem. Znacznie rzadziej widzieliśmy w y
raźne oznaki, że słoń przeszedł przez busz, 
jak o tym świadczyły potratowane krzaki 
i trawy a przede wszystkim odciski jego po
tężnych kopyt. Słoń jest jedynym niebez
piecznym grubym zwierzem w  Afryce, gdyż 
czasami atakuje niezaczepdony w biały 
dzień, w  przeciwieństwie do lwów i lam
partów, które z reguły uciekają, chyba że 
są podrażnione lub ranione. W  nocy te dra- 
pieżce stają się śmielsze, ale wystarczy nie
wielkie ognisko w  obozie i dobrze szczeka
jący pies, by trzymać je  z daleka. Coprawda 
słyszałem o wypadku, że raz w  Rodezji 
w  nocy w  czasie postoju pociągu na stacji 
lew wszedł do sleepingu i wyciągnąwszy 
pasażera, uciekł z nim w  busz. Jednakowoż 
można śmiało uważać, że niepolujący wę
drowiec w  buszu jest zupełnie bezpieczny 
przed drapieżnikami.

Warto wspomnieć o sposobie polowania, 
rozpowszechnionym w niektórych częściach 
Afryki, np. w Portugalskiej Afryce Wschod
niej. Poluje się w nocy z latarką elektryczną 
umieszczoną na głowie myśliwego, który za
trzymuje się w jakimś miejscu i zaświeca 
latarkę. Zaciekawione zwierzęta patrzą 
w  stronę światła i ich oczy, połyskujące 
w  świetle, stanowią doskonały cel. Towarzy
szyłem raz jednemu Portugalczykowi na ta
kim polowaniu; w  ciągu 15 minut zastrzelił 
dwie antylopy. Ten sposób polowania jest 
na szczęście izabroniony w brytyjskich kolo
niach.

Z większych zwierząt najczęściej można 
spotkać lamparty, piękne antylopy i kozły 
górskie a zwłaszcza pawiany, zwane tu ba- 
bunami (baboon). Te wielkie małpy żyją 
w  stadach złożonych z kilkudziesięciu sztuk. 
Wędrując gromadnie przez busz, babuny są 
plagą plantacji i osiedli murzyńskich: nie 
tylko objadają doszczętnie krzewy bana

nów, kukurydzę itd., ale złośliwie łamią 
krzewy, łodygi izbóż, wyrywają z ziemi za
sadzone rośliny. W  spotkaniu z ludźmi za
chowują się bezczelnie, nie ustępują z dro
gi, szczekają jak psy, wydrzeźniają się i ro
bią różne małpie miny. Podobno nieraz 
rzucają na ludzi kamieniami a amerykań
ski geolog B a i l e y  W i l l i s  opowiada, że 
raz stado babunów rzuciło się na jednego 
z geologów pracujących w  buszu, który le
dwo uszedł z życiem. Poza tym trzeba przy
znać, że gromada babunów wędrujących 
przez busz wygląda przezabawnie: wielkie 
małpy poszczekując, wędrują na czwora
kach a małe siedzą na plecach matek, przy
czepione do sierści. Dość częsty jest też gry
zoń porkupina (H ijstrix  africae australis), 
pokryta kolcami i dzika Świnia (wart liog), 
którą trudno dostrzec w  buszu; o jej obec
ności świadczą liczne doły wyryte przez nią, 
które są wielką udręką podczas marszu.

Rzeczywiste niebezpieczeństwo zagraża 
w buszu od mniejszych stworzeń. Przede 
wszystkim od węży, których jest sporo, 
a niejedne ,z nich są wcale groźne. Jeden 
z nich, to «zielona mamba», cienki, wybla- 
kło-izielony wąż, wyglądający jak roślinna 
witka lub pręt. Przestraszony śmiga przez 
powietrze, jak strzała i zawsze wydaje się, 
że chce się rzucić na człowieka. W  gruncie 
rzeczy chce on uciec, ale w tym gąszczu nie 
bardzo ma gdzie. Jest też i «czarna mamba*, 
i specjaliści spierają się, który z nich jest 
jadowitszy. Przeciwieństwem marnb^ jest 
«puff adder», krótka i gruba żmija, która 
lubi leżeć na murzyńskiej ścieżce, podobna 
do suchego patyka, jej ubarwienie przypo
mina poniekąd korę drzewną. Zaalarmo
wana staje na ogonie i poirytowana dmu
cha, stąd pochodzi je j angielska nazwa. Są 
też węże, które łażą po drzewach i krzewach 
i te są chyba najbardziej nieprzyjemne; 
idąc przez busz, napotyka się na wysokości 
swej twarzy małą główkę, utkwione w sie
bie źrenice i syczący, rozdwojony język. 
Wreszcie nierzadki jest «dobry wąż pyton», 
który jako niejadowity ma duże uznanie 
u murzynów, bojących się panicznie węży.

W  ciągu pierwszych dni pobytu w  Afryce 
każdy nowoprzybyły zrobi prędko znajo
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mość ze skorpionami i kleszczami. Skorpio
na znajdzie któregoś dnia w  łóżku a klesz
cza odkryje wczepionego w  skórę pod kola
nem, na karku lub między palcami nóg. 
Skorpiony częste są pod kamieniami i są 
znacznie niebezpieczniejsze od kleszczy, ale 
na szczęście nie tak pospolite jak kleszcze, 
które przez swą niezmierną ilość są istotną 
plagą. Żyją one na trawach w niezmiernej 
liczbie i licznych gatunkach i czepiają się 
wszelkich ciepłokrwistych zwierząt, w yp i
ja ją  ich krew i mogą je  zakazić różnymi 
wymyślnymi tropikalnymi chorobami. 
W  niektórych okolicach nie tylko mucha 
tse-tse (Glossina morsitans, inna Glossina 
palpalis przenosi śpiączkę), ale także różne 
choroby wywołane przez kleszcze uniemoż
liw ia ją  chów bydła i koni. Psy oczywiście 
również są dręczone przez nie i z ich to 
głównie powodu psy murzyńskie wyglądają 
jak obraz najskrajniejszej nędzy, wychudłe 
i pokryte okropnymi wrzodami. Towarzy
szący nam pies musiał być co wieczór prze
glądany, aby z jego sierści wydobyć dzie
siątki kleszczy, ponadto trzeba go było od 
czasu do czasu natrzeć specjalnym prosz
kiem i wykąpać, aby usunąć te kleszcze, 
które już wpiły się w skórę zwierzęcia.

Busz jest pełen owadów. Duże jak ptaki 
motyle przelatują cicho między drzewami, 
po których łażą różne chrząszcze. A le naj
więcej owadów żyje w  trawach, gdzie upo
dobniły się do środowiska. Wystarczy usiąść 
na chwilę na jakimś głazie lub pniaku 
i wpatrzyć się uważnie w  trawy, aby zo
baczyć jakie mrowie owadów ży je  w  tra
wach. Kawałek suchej słomy na wielkich 
niezgrabnych, też jakby ze słomy zrobio
nych nogach posuwa się po łodydze trawy. 
Na ziemi podskakuje zeschły liść. To nie 
wiatr nim porusza. Odwróć ten liść i zoba
czysz, że posiada trzy pary nóg. Gdy bliżej 
się w  niego wpatrzysz, zobaczysz głowę 
i oczy. A  tam znowu wędruje kawałek ze
schłego patyka. Obok niego coś co można 
wziąć za odłupek kory drzewnej, jest także 
owadem.

Wszędzie w buszu znajdują się niezliczo
ne kopce i kopczyki. Jedne z nich małe — 
to dzieło mrówek. Inne, większe kopce w y

glądają jak małe, kilka metrów wysokie 
kurhany. To stare, zwietrzałe budowle ler- 
mitów. A le są inne, świeże, nieporośnięte, 
po 5 i 6 metrów wysokie, ulepione i  czer
wonej gliny. To kopce termitów (białych 
mrówek). Termity, w przeciwieństwie do 
mrówek, które nieraz w  potężne szczypce 
uzbrojone, roją się po ścieżkach murzyń
skich, są niewidoczne, gdyż unikają świa
tła dziennego. Ich obecność łatwo poznać po 
drzewach oblepionych czerwoną afrykań
ską gliną (g liny i zwietrzeliny w tropikal
nej Afryce mają mocno czerwoną, a nie żół- 
to-brunatną barwę jak w  naszym klimacie). 
Term ity ulepiają iz przyniesionej gliny ka
naliki i chodniki na korze. Z nich dobierają 
się do drzewa i niszczą je. Czasem drzewa 
na wielu hektarach buszu są oblepione 
czerwono. Tylko niektóre gatunki drzew 
są oporne na działanie termitów (M ’Zim- 
biti —  Androstachys Jolinstoni i Muanga — 
Ormosia angolensis) i te gatunki są uży
wane do budowy mostów. Niejeden mosl 
zbudowany z nieodpowiedniego drzewa za
walił się i niejeden dom zniknął wskutek 
działalności termitów.

Podczas pory suchej inny owad, sza
rańcza, pokazuje sŵ e niszczące możliwości. 
W yrojona w rzadkim buszu na płaskowyżu 
Rodezji leci w tak gęstych i olbrzymich 
masach, że z daleka wygląda na chmurę. 
Gdy spadnie na busz, staje się on od barwy 
szarańczy czerwony, tak gęsto obsiada tra
wy, krzewy i drzewa, obżerając je  doszczę
tnie. Murzyni wrzaskiem, grzechotkami, b i
ciem w  bębny i ogniskami starają się ją 
odpędzić od swych pól. A le gdy szarańcza 
zmęczona dalekim lotem i objedzona, no
cuje gdzieś w  pobliżu, murzyni z workami 
i garnkami biegną wczesnym rankiem, aby, 
zanim słońce ją  przy grzeje i ocuci, zebrać 
ją  i przypiec na ogniu na wielkich płaskich 
tacach. Tak przypieczona szarańcza stanowi 
w ielki przysmak murzyński.

Dzisiaj przez busz afrykański prowadzą 
tu i ówdzie linie kolejowe i drogi, nieraz 
nawet asfaltowe. A le poza nimi jedynymi 
« liniami komunikacyjnymi* są niezliczone, 
kręte i wąskie na jednego człowieka ścieżki, 
wydeptane w buszu przez pokolenia boso-
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nogich murzynów. Byliśmy wszyscy bardzo 
szczęśliwi, gdy od czasu do czasu nie mu
sieliśmy przedzierać się przez ciernisty busz, 
ale posuwać się taką Wydeptaną ścieżką. Nie 
zawsze jednak te ścieżynki są bezpieczne. 
Ze ścieżek tych równie chętnie korzysta 
zwierzyna i dlatego to murzyn na tych 
ścieżkach ustawia najrozmaitsze łapki i za

sadzki. N igdy nie można być pewnym, czy 
noga .nie zostanie uchwycona w łykową pę
tlę albo czy nie dostanie się potężnie w gło
wę spadającą skądś belką lub pniakiem. 
Najgorsze są podłużne doły, wykopane przez 
murzynów z wbitymi, zaostrzonymi palami 
i zgrabnie zamaskowane trawami i zie
mią. Doły takie kopane są zwłaszcza na ście-

Ryc. 2. Busz afrykański z rzadko rozrzuconą Acacia spirocarpa, drzewem o pokroju para-
solowatym.

żynkach wydeptanych przez zwierzynę idą
cą do wodopoju. Towarzyszący mi murzyni 
zazwyczaj dostrzegali te zasadzki i ostrze
gali mię w  porę, ale nasz pies, biedna Nelly, 
niejeden raz została schwytana w łykowe 
paści lub oberwała po łbie klocem, który 
spadł na nią z -chwilą, gdy nastąpiła na 
zmyślnie urządzony potrzask.

Przez dzień busz jest cichy i niemy. Nie 
ma tu ptaków śpiewających. Powietrze pod 
żarem słońca jest nieruchome. Dopiero po 
zachodzie słońca, który podobnie jak wschód 
słońca, jest raptowny, bez zmierzchu, busz 
ożywia się. Babuny poszczekują, układając 
się gdzieś w  legowisku. Odzywają się ptaki

nocne. Skądś dochodzą odgłosy wskazujące, 
że drapieżniki wyszły na żer: tupot ucieka
jących antylop lub dzikich świń, wrzaski 
napadniętych przez lamparta małp. W  rze
kach i bagnach rechocą żaby. Ale ponad 
tym wszystkim góruje nocny koncert sza- 
rańczaków, których potężna muzyka nie 
może być z niczym porównana w naszych 
szerokościach geograficznych.

W  porze suchej busz częściowo obumie
ra. W iele drzew traci liście. Trawy schną, 
stają się kruchą żółtą słomą. Busz dostaje 
płową barwę. Przy końcu tego okresu, tuż 
przed nadejściem pory deszczowej, w ielo
wiekowym zwyczajem, rozpowszechnionym
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w całej tropikalnej Afryce, murzyn podpala 
trawy buszu. Robi to głównie dla polowania, 
aby ścianą ognia, umiejętnie podłożonego 
w kierunku wiatru, wpędzić zwierzynę do 
zastawionych sieci i pułapek. Drzewa bu
szu o twardym, gęstym drewnie, trzyma
jącym w  sobie zawsze dużo wilgoci, by nią 
przetrzymać wielomiesięczną suszę, nie zaj
mują się ogniem. Nocami w  górach na po
graniczu Mozambiku i Rodezji widoki są 
fantastyczne. Góry płoną jak wulkany, ję 
zyki i smugi ognia w iją  się po ich stokach. 
Brytyjczycy nie uważają palenia traw ani 
za mądre ani za malownicze i zabraniają 
tego w  swych koloniach. Murzyni natomiast 
lubują się w tej porze. To ich okres przy
jemności, polowań, okres w  którym murzyn 
na kilka tygodni staje się panem buszu.

Październik jest ostatnim miesiącem pory 
suchej. Robi się coraz goręcej, chłodne noce, 
orzeźwiające wędrowca minęły. Nim deszcze 
spadną, drzewa buszu zaczynają się oży
wiać. Widocznie soki drzew zaczynają ży
w iej krążyć i pierwsze listowie pojawia się 
na drzewach. Nie ma ono soczystych zielo
nych barw wiosennych naszej strefy. Drze
wa obsypują się czerwono-żółtym listowiem, 
które dopiero później staje się zielone. 
Przychodzą deszcze, trawy porastają spa
lone miejsca, odcinając się swą żywą zie
lenią od miedzianych barw drzew. Pojawia 
się mnóstwo kwiatów, busz rośnie i kwitnie, 
zraszany deszczami i parujący. Rozpoczyna 
się pora deszczowa, która zmusza wędrow
ca do opuszczenia buszu.

W . ZABŁOCKA

ISTOTA I MECHANIKA POWSTAWANIA CHLOROZY U ROŚLIN 
NACZYNIOWYCH

Większość roślin samożywnych, tzn. ta
kich, które użytkują jako wyłączne źródło 
pożywienia związki nieorganiczne, jest zie
lona. Rośliny te asymilują dwutlenek węgla 
z powietrza przy pomocy zieleni (chlorofilu). 
Brak zieleni, całkowity lub częściowy, po
woduje zaburzenia w procesach fizjo logicz
nych rośliny, zmniejszając je j zdolności asy- 
milacyjne. Jako następstwo tych zaburzeń 
występują, zależnie od stopnia i  jakości 
ubytku w  chlorofilu, nieznaczne różnice 
w budowie anatomicznej, składzie chemicz' 
nym i morfologii rośliny, lub też zmiany za
sadnicze, które wciągamy na listę chorób 
i które mogą spowodować nawet śmierć ro
śliny.

Ubytki w zielonym ubarwieniu rośliny, 
widoczne gołym okiem, nazywamy c h 1 o- 
r o z ą .  W yw ołu ją  ją  różne czynniki klima
tyczne, edaficzne, a także i biologiczne. Za
cienienie rośliny w  tym stopniu, że rozpo
rządza mniejszą ilością światła, aniżeli w y 
nosi minimum je j wymagań, powoduje w y
plenienie jej zielonych organów. Zbyt silne 
światło niszczy z drugiej strony zieleń a na

wet tkankę liścia czy młodego pędu. U,wielu 
roślin zmienia się na ostrym świetle inten
sywna barwa zielonych organów na bladą 
nawet wtedy, gdy niie zachodzą żadne zmiany 
w  zielonkach (chloroplastach), ani w  samym 
barwiku (chlorofilu). Dzieje się to przez 

ustawienie chloroplastów w  poszczególnych 
komórkach, wzdłuż ścian równoległych do

i

Ryc. 1. —  a. Ustawienie zielonek w  komórce 
w  świetle rozprószonym, b. To  samo w  silnym 
świetle (strzałka wskazuje kierunek promieni 

świetlnych).

przebiegu promieni świetlnych. Skutkiem 
takiego ustawienia zielonek mniej szia ilość 
promieni świetlnych pada na każdą z mich 
(ryc. 1).

Innym czynnikiem niezbędnym dla w y

9
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tworzenia chlorofilu oraz dla utrzymania go 
w normalnym stanie jest odpowiednia tem
peratura. Dlatego też u roślin wczesnego 
przedwiośnia np. u szeroko! i sinych gatun
ków śnieżyczki (Galanthus Elwesii, G. F o - 
steri), których razwój przypada na okres 
przymrozków, pojawiają się często na li
ściach, białe pierścienie. W  miejscach tych 
komórki nie zawierają chlorofilu, gdyż roz
wój ich został zahamowany przez zbyt n i
ską temperaturę. Także w  późniejszych sta
diach rozwojowych rośliny mogą ukazać się 
na zielonych organach białe plamy; skut
kiem zniszczenia chlorofilu przez mróz 
(ryc. 2).

Z pośród czynników glebowych konieczną 
dla zazielenienia się rośliny jest odpowie
dnia ilość'w ody i soli mineralnych. Prócz

Ryc. 2. Uszkodzenie m rozowe liści, w  postaci 
drobnych, białych plamek. Polygonum  Sachali- • 

nense Selim.

tych soli mineralnych, które roślina użyt
kuje jako pokarm, potrzebne jej są jeszcze 
pewne pierwiastki w tak znikomych ilo
ściach, że nazywamy je  m i k r o e l e m e n 
t a m i .  Brak poszczególnych mikroelemen
tów powoduje u rośliny różne niedomagania, 
między innymi i interesującą nas w  tym

wypadku chlorozę. Mikroelementami są np. 
miedź, żelazo, cynk, mangan, bor.

Na specjalną uwagę zasługują chloroizy 
wywołane przez w i r u s y ,  które na razie 
umieszczamy na pograniczu świata nieoży
wionego i żywego, mimo że wykazują sze
reg cech charakterystycznych dla organiz
mów żywych. Chloroza wywołana przez w i
rusy to najczęściej pstrość mozaikowa, cha
rakteryzująca się wystąpieniem jaśniejszych 
plam. Kształt, rozmieszczenie i natężenie 
bąrw plam, są przy mozaice wirusowej roz
maite, izależnie od wirusa wywołującego ją 
oraz od gatunku gospodarza. Charaktery
stycznym zaś dla tej chlorozy jest brak 
ostrych konturów plam. Między zieloną 
a •bezbarwną częścią organu istnieje zawsze 
strefa przejściowa, w obrębie której zielone 
zabarwienie stopniowo ustępuje. Strefę tę 
tworzą komórki zawierające chloroplasty 
mniej intensywnie zabarwione skutkiem 
zmian jakościowych lub ilościowych w chlo
rofilu.

Oprócz wirusów wiele pasożytów roślin 
zielonych wywołuje chlorozę, obok innych 
symptomów chorobowych charakterystycz
nych dla działania każdego z nich.

Czasem pojawia się też chloroza, której 
powstania nie potrafimy na razie związać 
przyczynowo z działaniem jakiegokolwiek 
czynnika zewnętrznego. Najczęściej wystę
puje ona jako cecha dziedziczna, wykazuje 
dużą rozmaitość form pstrości i plamistości 
a jest zjawiskiem stosunkowo częstym. O ile 
chloroza taka jest zupełna i ogólna, to po
wstaje osobnik a lb  i  n o  t y c z n y ,  którego 
życie jest bardzo krótkie. Albinos bowiem 
może utrzymać się przy życiu bez izastoso- 
wania specjalnych zabiegów tylko tak 
długo, dopóki rozporządza materiałami po
karmowymi zawartymi w nasieniu. Po w y
czerpaniu materiałów zapasowych albinos 
ginie, nie mogąc asymilować dwutlenku 
węgla.

O wiele częściej od ogólnej, pojawia się 
chloroza niezupełna. W  tym wypadku tylko 
częściowo brakuje chlorofilu, co ujawnia się 
na zewnątrz powstawaniem plam o różnym 
natężeniu zabarwienia. Zjawisko to nazy
wamy p s t'r o ś c i ą. Pstrość występuje albo
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na całej roślinie i wtedy powstaje fo rm a  

variegata , albo tylko na pewnych je j narzą
dach. Pojawienie się pstrego organu bywa 
jednorazowe, nie powtarzające się u da
nego osobnika. Najczęściej jednak nasilenie 
pstrości wzrasta lub maleje w miarę raz- 
woju rośliny i w związku z tym wyróżniamy 
pstrość postępującą (progresywną) i ustę
pującą (regresywną), przy czym powstanie 
albinotycznych organów nie musi być koń
cowym etapem pstrości progresywnej. Bar
dzo rzadko pstrość jest niezmienna, !zn. nie 
wzrasta i nie maleje.

Pstre formy roślin są bardzio rozpowszech
nione jako rośliny ozdobne np. A ce r  n e -  

gu n d o  fo l i is  variega tis , P e la rg o n iu m  zona le  

w licznych pstrych odmianach itd. Rozmie
szczenie plam na powierzchni pstrego orga-

Ryc. 3. K erria  japonica  /. albomarginata.

nu jest rozmaite, można je  jednak ująć 
w pewne grupy, niezbyt zresztą ostro od 
siebie odgraniczone.

Wyróżniamy formy o liściach biało obrze
żonych ( f .  a lb o m a rg in a ta ) np. K e r r ia  sp. f. 

a lb om a rg in a ta  (ryc. 3), lub naodwrót część 
brzeżna może być zabarwiona zielono a śro
dek bezbarwny. Ta ostatnia ( [ .  v ir id im a r g i-  

n a ta ) występuje na ogól rzadziej od poprzed
niej. Inny typ lo plamistość wycinkowa (se-

ktorialna), gdy plamy białe i zielone w y
stępują jako wycinki. Istnieją najrozmait
sze formy przejściowe łączące pierwszy lyp 
z drugim, np. jeśli od pasa brzeżnego w ci
ska S:ię plama tej samej barwy w  głąb ina
czej zabarwionej środkowej części blaszki 
liściowej.

Zupełnie inny obraz dostajemy przy roz
proszonym ułożeniu plam na powierzchni

Ryc. 4. Pstrość rozproszona —  liść Aucuba sp. 
(negatyw  skopiowany z liścia).

liścia. Powstaje wtedy pstrość marmurkowa, 
rozproszona lub rozpylona (ryc. 4). Obraz ze
wnętrzny tej grupy plamistości przypomina 
pstrość mozaikową wywołaną przez wirusy. 
W  odróżnieniu jednak od mozaiki wiruso
wej pr,zy pstrości kontury plam są ostro za
znaczone, brak jesi strefy przejściowej mię
dzy partiami zielonymi a bezbarwnymi.

Rysunek plam górnej i dolnej powierzchni 
liścia nie zawsze się pokrywa. Białe plamy
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powstają na liściu na przestrzeni, gdzie 
tkanka jest pozbawiona chlorofilu tzn. 
gdzie komórki nie zawierają zielonek (chlo
roplastów), lecz bezbarwne leukoplasty. Je
śli na danej plamie wszystkie warstwy ko
mórek, od górnej powierzchni liścia aż do 
dolnej, są pozbawione cholorofilu, to jej za
sięg na górnej i dolnej powierzchni liścia 
pokrywa się (ryc. 5 A).

Ryc. 5. —• A. Schematycznie przedstawiony prze
krój poprzeczny liścia form y albomarginatci 
u której górny i dolny zasięg plamy pokrywa 
się. —- B. Jak wyżej lecz zasięg plamy jasnej jest 
na górnej powierzchni liścia większy niż na 

dolnej. (W g  Kustera).

Jeżeli jednak miękisz palisadowy jest, na 
większej przestrzeni, pozbawiony chlorofilu, 
aniżeli miękisz gąbczasty, to zasięg jasnej 
plamy jest większy na górnej powierzchni 
liścia aniżeli na dolnej (ryc. 5 B).

Plama jasna jest barwy blado zielonej 
lub białej zależnie od tego czy wszystkie 
warstwy tkanek w  danym miejscu nie rnają 
chlorofilu, czy też tylko część ich. Według 
odcieni jasnych plam wyróżniamy formy: 
chlońna, albomaculata lub przy dużej róż
norodności odcieni uciriegata.

Brak chlorofilu poiwoduje zaburzenia 
w normalnym rozwoju rośliny, przede 
wszystkim z powodu niemożności asymilo- 
wania, przez dane organa, dwutlenku wę
gla. Odbija się to na budowie anatomicznej. 
W prawdzie asymilaty, wytworzone w nor
malnych częściach rośliny zostają dopro
wadzone do tkanek bezzieleniowych, ale 
mimo to części chlorotyczne nie wyrównują 
się z zielonymi. Komórki zawierające zieleń, 
rozrastają się silniej od bezzieleniowych. 
Jeśli np- w  mezofylu tylko jedna warstwa 
komórek zawiera chlorofil, to komórki te w y
dłużają się nadmiernie (ryc. 6), często na po
dobieństwo nitek glonów wciskają się po
między drobne, bezbarwne komórki drugiej 
warstwy i zajmując ich miejsce, dosięgają

przeciwległej skórki liścia. Wzrost komórek 
skórki ulega na bezbarwnych częściach 
mniejszemu zahamowaniu, aniżeli wzrost 
komórek tkanki miękiszowej, skutkiem czego 
skórka jest pofałdowana i nierówna.

W iązki przewodzące wykształcają się 
w  częściach bezzieleniowych rozmaicie, 
u jednych roślin normalnie, u innych zaś 
wykazują w  elementach przewodzących 
różnice jakościowe, czy też ilościowe. 
U Acer negundo foliis variegatis np. sieć w ią
zek, gęstsza w  częściach bezbarwnych ani
żeli w normalnych, ma słabo wykształcone 
tkanki mechaniczne, a elementy przewo
dzące mają ściany niezdrewniałe. U niektó
rych roślin pstrych istnieje też związek mię
dzy przebiegiem elementów przewodzących, 
a rozmieszczeniem części chlorotycznych. 
Komórki z zielenią mogą zawierać obok 
chloroplastów także i bezbarwne piasty, na
tomiast komórki części bezzieleniowych, za
wierają tylko bezbarwne leukoplasty.

Na ogół, zmiany w  budowie anatomicznej 
rośliny powstałe skutkiem chlorozy powo
dują, że jest ona bardziej niż normalna wira-

Ryc. 6. Przekrój poprzeczny liścia, komórki za
w ierające chloroplasty, silniej rozw in ięte niż 
bezbarwne, wciskają się pomiędzy te ostatnie 
i częściowo zajmują ich miejsce. (W g  Kustera).

żliwa na działanie czynników zewnętrz
nych np. na mróz ( M i y a s z a w a ) ,  upał, 
suszę ( G r a e b n e r ) ,  lub silne naświetle
nie ( A c k e r m a n ) .  Organy chlorotyczne 
mają też krótszy okres wegetacji np. białe 
szpilki pstrolistnych świerków żyją tylko je 
den okres wegetacyjny, tak samo białe pędy 
pstrych form Cupressineae. Na ogół można 
stwierdzić, że w  częściach chlorotycznych 
jest mniej wyraźnie zaznaczone zróżnicowa
nie tkanek. Części chlorotyczne różnią się 
również składem chemicznym od części nor
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malnych. Zawierają one przeważnie m niej
szą ilość suchej masy w  stosunku do części 
mineralnych. Również wapnia i magnezu 
jest u nich mniej, a więcej potasu, oraz fo 
sforu. Poza tym, zawierają one mniejsze 
ilości niektórych fermentów np. katalazy 
( E u l e r ,  F o r s s b e r g ,  R u n e h j e 1 m, 
H e l l s t r o  m).

Przy sektorialnej chlorozie liścia bardzo 
często część chlorotyczna będzie mniejsza 
z powodu wytworzenia mniejszych komó
rek, a wskutek tego liść będzie zdeformo
wany (ryc. 7).

Przy chloroizie obwodowej, gdy brzegi 
liścia są polzbawione zieleni, część środko
wa liścia rośnie silniej, a część obwodowa 
nie dotrzymuje je j kroku we wzroście i w  re-

Ryc. 7. Beta uulgaris —  plamistość sektarialna — 
część bezbarwna jest słabiej rozw inięta i skut

kiem tego liść jest niesymetryczny.

zultacie wytworzy się liść kształtu misecz- 
kowatego, w którym część środkowa, uw y
puklona, jest ściągnięta partiami zewnętrz
nymi, o zbyt małym obwodzie. W yjątkowo 
u niektórych roślin części chlorotyczne ro
sną tak samo intensywnie, jak zielone np. 
w  rodź. Selaginella. Również grubość liścia 
chlorotycznego, która na ogół jest mniejsza 
niż zielonego, u niektórych roślin jest taka 
sama jak u liścia zielonego np. u Funkia  
undulata f. albomarginata.

Mechanika powstawania organów pstrych 
na roślinie normalnej jest niezupełnie w y 
jaśniona i stanowi przedmiot badań do
świadczalnych, histologiczno-rozwojowych 
oraz chemicznych. Na podstawie wyników 
dotychczasowych badań powstało kilka teo
rii tłumaczących ineehahikę powstawania 
pstrych organów na roślinach zielonych,

Jedna z nich przyjmuje za punkt w y j
ściowy nierówny podział komórki macie
rzystej. Zgodnie i  tym poglądem komórka 
macierzysta dzieląc się daje początek dwu 
komórkom pochodnym, nierównowartościo- 
wym. Podczas gdy jedna z komórek otrzy
mała normalne chloroplasty, druga dostaje 
piasty, które nie zazielenią się. W  następ
stwie takiego podziału, dany zespół komó
rek chlor o tycznych stanowi pochodne jednej 
komórki, która w podlziale nierównym nie 
otrzymała chloroplastów. Zależnie od tego 
w jakim  stadium rozwojowym miał miejsce 
nierówny podział komórki, plamy będą dro
bne lub duże. Przy pojawieniu się całych 
bezbarwnych połówek liścia czy pędu, na
leży przesunąć moment nierównego podziału 
aż do komórki meristematycznej.

Formy biało-obrzeżone (albom argi na tac)  
ujmuje B a u r  jako chimerę periklinalną. 
Według tego ujęcia, normalnie zbudowany 
organ, pęd czy też liść otoczony jest bez
barwną, pozbawioną zielonek tkanką pod- 
skórkową, której obecność można stwierdzić 
anatomicznie. Naturalnie taka chimera nie 
ma nic wspólnego z chimerą w  pojęciu W in - 
klerowskim, na której powstanie składają 
się dwa osobniki; w  skład chimery Baurow- 
skiej wchodzi tylko jeden osobnik. Jako 
klasyczny przykład na poparcie swojej teo
rii mającej tłumaczyć mechanikę powstania 
formy albomarginata, podaje B a u r Pelar- 
gonium zonale f. albomarginata. Wreszcie 
istnieje też koncepcja przyjmująca, że 
pewna komórka, czy też nawet zespół k. nie 
wytwarza zieleni skutkiem zadziałania ja 
kichś czynników izewnętrznych, czy też w e
wnętrznych, których na razie nie zdołaliśmy 
wyśledzić, a które w  innych komórkach nie 
hamują wytwarzania chlorofilu.

Dziedziczna chloroza często jest uwarun
kowana obecnością odpowiednich genów, 
jednego lub kilku, zależnie od gatunku ro
śliny, a przy krzyżowaniu wykazuje chara
kterystyczne rozszczepienie. N ie zawsze jed
nak o cholorozie dziedzicznej decyduje skład 
genetyczny rodziców, czasem jest ona uwa
runkowana obecnością czynników mających 
siedzibę w  plazmie lub w  piastach. W  tym 
wypadku najczęściej tylko roślina mateczna



W S Z E C H Ś W I A T 43

przekazuje potomstwu chlorotyczność a nie 
przenosi się ona przez pyłek. Tak się ma 
rzecz np. u Mirabilis Jalappa f. albomacu- 
lata, u której to rośliny, przy danym skła
dzie genetycznym, decyduje o wystąpieniu 
zielonego zabarwienia obecność chloropla
stów w  organizmie macierzystym. W  tym 
wypadku kwiaty powstałe na gałązkach bez
zieleniowych, zapylone pyłkiem kwiatów 
z gałązek zielonych, dają potomstwo białe, 
natomiast przeciwny układ płci daje po
tomstwo zielone.

W ynik powyższy tłumaczy się w nastę
pujący sposób: Jeśli komórka jajowa za
wiera normalne chloroplasty, to te mnożą 
się autonomicznie przez podział i po po
dziale komórkowym zostają rozdzielone 
między komórki pochodne. Jeśli jednak ko
mórka ja jow a nie zawiera chloroplastów, 
tylko leukoplasty to, mimo że pyłek pocho
dzi z osobnika, czy organu zielonego, po
tomstwo będzie bezzieleniowe, gdyż na ogół 
pyłek nie przenosi plastów i o zabarwie
niu potomstwa zadecyduje znowu skład ko
mórki macierzystej, która w tym wypadku 
nie przekazała potomstwu chloroplastów.

B a u r  jednak staje na stanowisku prze
noszenia plastów przez pyłek niektórych ro
ślin. Tłumaczy on w  ten sposób powstawa
nie potomstwa zielonego z kwiatów na ga
łązkach bezbarwnych po zapyleniu pyłkiem 
pochodzącym z kwiatu na organie zielo
nym u Pelargonium zonale.

Potomstwo powstałe w  ten sposób ma po
siadać obok leukoplastów pochodzących z k. 
ja jowej również i pyłkowe chloroplasty. 
O zabarwieniu poszczególnych organów 
w ciągu dalszego rozwoju osobnika zadecy
dują podziały komórkowe, które mogą w y
posażyć równomiernie k. pochodne w  oby
dwa typy plastów, lub też rozdział tych ele

mentów jest nierówny. O ile decydują o za
barwieniu rośliny inne czynniki mające 
siedzibę w plazmie, to zawsze silniejszy bę
dzie wpływ  rośliny macierzystej, aniżeli 
ojcowskiej.

Chloraza więc dziedziczna jest uwarunko
wana nie tylko składem genetycznym, ale 
również i obecnością odpowiednich czynni
ków mających siedzibę w  plazmie. Ponie
waż zaś pewne składniki plazmy dzielą się 
niezależnie od jądra, a rozdział ich między 
k. pochodne bywa nierównomierny, więc 
w wypadku dziedziczenia przez plazmę, nie 
ma, typowej dla dziedziczenia cech zw ią
zanych z genami, regularności cyfrowej.

Ghloroza występuje czasem jako objaw 
głodu pewnych mikroelementów. Mikroele
mentami nazywamy te pierwiastki, które są 
roślinie potrzebne w  znikomo małych ilo
ściach, ale bez których wykazuje niedoma
gania —  zbyt wysoka jednak ich koncen
tracja działa trująco. Do mikroelementów 
należą np. cynk, miedź, bor, mangan, że
lazo.

Bób, groch, kapusta i ziemniaki wykazują, 
przy braku cynku, chlorozę — u pomarań
czy zaś i u cytryn brak tego pierwiastka 
wywołuje b. charakterystyczne odbarwienie 
blaszki liściowej pomiędzy wiązkami, pod
czas gdy tkanki towarzyszące wiązkom po
zostają zielone. Podobne objawy wywołuje 
u buraka brak miedzi, a brak boru zmniej
szenie ilości chlorofilu. Co do boru, to spra
wę komplikuje fakt, że obecność jego ma 
ułatwiać pobieranie żelaza, a występowanie 
chlorozy przy braku tego pierwiastka jest 
faktem ogólnie znanym. Chlorozą reaguje 
też na brak miedzi owies, gorczyca, pom i
dory, a na brak manganu pszenica, jęczmień 
i kukurydza.

J. ZAĆW ILICH OW SKI

JAMOCHŁONY

W  ■ ciele j a m o c h ł o n ó w  ( Coelenterata)  
istnj.eje tylko jedna jama: trawiąca czyli 
chłonna. Ciało ma postać workowatą, a skła
da się z dwóch warstw komórek, zewnętrznej

ektodermy i wewnętrznej entodermy. Po
między nimi zaś mieści się warstwa trze
cia jako bezpostaciowa błonka albo jako 
warstwa galaretowata, do której mogą wni-
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1. Schemat budowy gąbki typu ascon; strzałki wskazują kierunek przepływu wody; 2. Schemat 
budowy gąbki typu sycon; 3. Schemat budowy gąbki typu leucon; 4. Młoda gąbka Sycandrci 
w  stadium: ascon; widoczne ig ły  szkieletowe; 5. Ig ły  krzem ionkowe różnego typu; G. Rozwój mę-
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kać komórki z tamtych warstw. Na jednym 
biegunie ciała istnieje otwór praustny, pro
wadzący do jamy chłonnej. Do jamochło
nów zalicza się: I. gąbki, II. parzydełkowce 
i III. żebropławy. Wszystkie są zwierzętami 
wodnymi.

I. GĄBKI (Spongiaria)

Dorosłe są zwierzętami osiadłymi, ale 
mają larwy wolno pływające. Larwa pa- 
renchymula, składa się z grupy komórek, 
zestawionych w  pęcherzyk (blastula). Za
zwyczaj w  czasie gastralacji larwa, przy- 
twiendza się otworem praustnym do pod
łoża, który wówczas zamyka się. Na prze
ciwnym biegunie ciała powstaje otwór w y
rzutowy, dla wypływu wody z jamy chłon
nej. W  ścianie ciała zaś rozwijają się 
otworki i kanaliki wciekowe, którymi woda 
w'pływa do jamy chłonnej. Ściana ciała 
składa się z zewnętrznej warstwy skórnej, 
która otacza warstwę wewnętrzną czyli ga- 
stralną. Wśród komórek warstwy skórnej 
wyróżnia się: 1) komórki nabłonkowe pła
skie, 2) otworkowe, otaczające otworki wcie
kowe, 3) nadto komórki niezróżnicowane, 
z których powstają 4) komórki rozrodcze 
i 5) pełzakowe, 6) gwiaździste, 7) szkieleto- 
twóreZe i inne. Natomiast warstwa gastralna 
składa się z komórek kołnierzowych, w y
ścielających jamę chłonną albo jej rozgałę
zienia (ryc. 19). W  ścianie ciała, pomiędzy 
warstwą skórną a systemem kanałów m ie
szczą się twory szkieletowe, wzmacniające 
ciało (ryc. 5), w  postaci igieł i kolców wa
piennych (gąbki wapienne) albo krzemion
kowych (gąbki krzemionkowe) albo też 
w postaci włókien rogowych (gąbki rogo
we). Masa rogowa (sponginowa) może spa

jać pojedyncze krzemionkowe elementy 
szkieletu w jednolity twór.

Ze względu na budowę ciała wyróżnia 
się 3 główne postaci gąbek: 1) A s c o n  (typ 
workowy, ryc. 1) w postaci cienkościen
nego worka. Na powierzchni ciała leżą l i 
czne otworki wciekowe jako początek krót
kich kanalików wciekowych, prowadzących 
wprost do jamy chłonnej, wysłanej wyso
kimi choanocytami. Przestrzeń pomiędzy 
ekto- i entodermą zajmuje masa galareto
wata, w której mieszczą się igły szkieletowe 
i gamety. Według tego typu są zbudowane 
gąbki wapienne.

2) S y c o n  (typ figowy, ryc. 2) różni się 
od poprzedniego tym, że w  jamie chłonnej, 
wysłanej płaskimi komórkami nie ma 
choanocytów. Choanocyty są wciągnięte 
w  ścianę ciała, gdzie tworzą cewkowate tu
by, ułożone promienisto, a występujące na 
powierzchni dermalnej kanaliki pozwalają 
na wpływanie wody do tub promienistych, 
stąd zaś do jamy chłonnej. Ten typ budowy 
występuje także u gąbek wapiennych.

3) L e u c o n  (typ dzbankowy, ryc. 3) ma 
grubą ścianę, a w  niej zamiast tub promie
nistych istnieją kuliste komory rzęskowe 
wysłane choanocytami. Od otworków wcie
kowych prowadzą wodę rozgałęzione drobne 
kanaliki wciekowe do komór rzęskowych, 
a z nich do jamy chłonnej odprowadzają 
ją  również rozgałęzione kanaliki wycieko
we. Ten typ występuje u różnych gąbek.

Gąbki są zwierzętami wodnymi, głównie 
morskimi, tylko jedna rodzina Spongilli- 
dae żyje w  wodach słodkich. Mają rozmaite 
kształty ciała: woreczkowate, rurkowate,
grzybkowate, lejkowate, brodawkowate, 
krzaczaste lub nawet rozpłaszczone. Żywią 
się drobnymi organizmami, które wraz

duzy Aurelia aurita: a — larwa, b —  polip, c —  polip, rozpoczynający strobilację, d, e, f —  dalsze 
fazy strobilacji; 7. Polip madreporowca w  przekroju podłużnym: widoczne kieszonki i przegródki 
w jam ie chłonnej i szkielet u podstawy; 8. Ukwiał Sagartia nwea; 9. Polip  Goniactinici prolifera 
dzielący się poprzecznie; 10. Polip chełbiowców; 11. Kolonia polipów Campanularia johnstoni, 
i  boku oderwana meduza; 12. Parzydełka: jedno z'nitką skręconą wewnątrz, drugie z nitką Wy
strzeloną; 13. Komórką klejowa żebroplawa; 14. Schemat budowy żebropława Hormiphora; 
15. Część wapiennego szkieletu kolonii koralowca Madrepora eurystoma; 16. Schemat cewiopława 
Porpita: P — komora powietrzna, C — czułki, G — meduzoid; 17. Schemat budowy cewiopława 
Siphonanthe: P — komora powietrzna, D — dzwon pływny, N  —  nakrywka, C —  czułek, S — 
osobnik odżywczy; G — meduzoid, F  —  nitka chwytna z parzydełkami.
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z wodą dostają się przez otworki wciekowe 
do jam y chłonnej. Rozmnażają się zarówno 
bezpłciowo przez podział niezupełny i pącz
kowanie, jako też i płciowo za pomocą jaj. 
Jaja i plemniki powstają u jednego i tego 
samego osobnika obojnaczego, albo też 
u osobników różnych, a więc rozdzielno- 
płciowych. Z ja j rozw ijają się orzęsione, 
wolno pływające larwy, które później osa
dzają się na stałe na podłożu. Gąbki słod
kowodne rozmnażają się nadto za pomocą 
pąków zimujących ( gemmulae, ryc. 18), w y 
twarzających się w  jesieni w  postaci kuli
stych grupek komórek, które osłonięte dwo
ma otoczkami i warstwą szkieletowych 
dwukrążków mogą przezimować. Na wiosnę 
wychodzi z nich przez mały 'otwór treść 
komórkowa i rozw ija się w  młodą gąbkę.

Gąbki podzielono na szereg grup systema
tycznych:

G ą b k i  w a p i e n n e  — Calcispon- 
giae —  są małe, niepozorne, barwy jasnej, 
przeciętnie około 5 om długości, zwykle po
jedyncze o mniej lub więcej symetrycznej 
budowie promienistej, typu workowego, 
gruszkowego lub dzbankowego.

Szkielet ich składa się z  ig ie ł jednoosio
wych, wielkości 0,1— 3 mm. Żyją w  mo
rzach silnie zasolonych, w  Bałtyku nie w y
stępują.

Przykład: Sycon raphanus Schm. — z  Mo
rza Śródziemnego.

2) G ą b k i  k r z e m i o n k o w e  — S ili-  
cispongiae — są rozmaitej postaci, nieraz 
żywo zabarwione a mają szkielet krzemion
kowy, którego elementy są często spojone 
substancją sponginową. Zależnie od postaci 
igieł szkieletowych wyróżnia się:

a ) gąbki jednopromienne o małych okrą
głych komorach rzęskowych. Do nich należy 
rodzina gąbek słodkowodnych, Spongilli- 
dae z przedstawicielami żyjącym i w  Polsce: 
Spongilla lacustris Lmk, postaci gałęzistej 
albo rozpłaszczonej i Ephydatia fluviatilis 
Vejd, tworząca bryły łub płaskie powłoki.

b ) Gąbki czteropromienne, jak np. atlan
tycka Ancorina muricała Bwbk.

c) Gąbki trójpromienne, o igłach czasem 
silnie zredukowanych i o dużych workowa

tych komorach rzęsko waty ch, jak np. f i l i
pińska Euplectella aspergillum  Ow.

3) G ą b k i  r o g o w e  — Ceraospongiae 
o szkielecie złożonym z  siatki włókiienek 
sponginowych, jak np. znana gąbka do m y
cia Euspongia officinalis L., żyjąca we 
wschodniej części Morza Śródziemnego.

II. PARZYD EŁKO W CE (Cnidcirici)

Cechują się obecnością parzydełek, sku
pionych głównie na ramionach i w okolicy 
otworu praustnego a przedstawiających na
rządy chwytne i obronne. Parzydełka mają 
postać drobnych pęcherzyków, wypełnio
nych płynem jadowym, wydłużających się 
się w  spiralnie skręconą rureczkowatą nitkę. 
Mieszczą się w  komórkach nabłonkowych, 
opatrzonych włoskowatym wyrostkiem 
(ryc. 12). Przy potrąceniu tego włoska 
przez przepływające obok drobne zwierzę 
parzydełko pęka a z jego wnętrza, wystrzela 
rurkowata nitka, raniąca swym końcem 
przepływające zwierzę. Równocześnie do 
ranki dostaje się jad i ubezwładnia zwierzę, 
które staje się łupem parzydełkowca. W y 
strzelone parzydełka degenerują a na ich 
miejsce rozw ija ją się nowe.

Parzydełkowce występują w  dwóch posta
ciach, jako osiadłe polipy i wolno pływające 
meduzy. Polip jest workiem, o promienistej 
(4- łub 6-promiennej) budowie, stopą przy
rosły do podłoża. Na przeciwnym biegunie 
ciała ma otwór praustny, a dokoła niego 
pewną ilość ramion. Rozmnaża się z reguły 
bezpłciowo, przez pączkowanie lub podział 
(ryc. 20, 10, 6, 9). Meduza, kształtu talerzy- 
kowatego, pływa wolno, zwrócona otworem 
ustnym w  dół. Z okolicy ustnej zwisają ra
miona czyli czułki (  ryc. 29, 31, 32). Jama 
chłonna wewnątrz ciała, jest silnie zacie
śniona.

W  ścianie cl&ła polipa występują komór
ki: 1) ektodermałne komórki nabłonkowe, 
wielościenne, zwężone zwykle u podstawy, 
gdzie mieści się włókno kurczliwe. Powodują 
skurcz podłużny ciała. 2) Komórki wstaw- 
kowe o charakterze zarodkowym, z których 
powstają inne, 3) komórki parzydełkowe,
4) komórki nabłonkowe entodermalne, z w y



pustkami kurczliwymi u podstawy. Powo
dują rozkurcz: 5) nerwowe komórki zwojo
we wielóbiegunowe, 6) dwubiegunowe ko
mórki zmysłowe, 7) niekiedy komórki mię
sne, 8) komórki rozrodcze: ja ja  i plemniki.

Na podstawie różnic w budowie polipa 
i meduzy parzy dełkowce podzielono na: 
stułbiowce H ydrozoa , chelbiowce czyli 
krążkopławy Scyphozoa  i koralowce A n -  

thozoa.

1. S t u ł b i o w c e .  Polip stułbiowców ma 
wór prosty, jamę chłonną pojedynczą, nie- 
rozdzieloną (ryc. 20), okrągły otwór praustny, 
nieliczne ramiona, a komórki rozrodcze —* 
o ile istnieją —  mieszczą się w ektodermie. 
Ektoderma wydziela niekiedy szkielet oskór- 
kowy. Polipy, rozmnażając się przez pącz
kowanie niezupełne, tworzą trwałe kolonie, 
w których poszczególne osobniki czyli hy
dranty są ze sobą złączone (ryc. 11, 21). 
Sztywny szkielet ektodermalny może osła
niać wspólne odcinki kolonii a nawet two
rzyć pod hydrantem kielich, do którego hy
drant może się wciągać. Niekiedy, jak np. 
u M illep o ra , szkielet wapnieje. Polipy 
kolonii różnią się często między sobą posta
cią, budową i czynnością.

Z bezpłciowych polipów powstają medu
zy pod postacią odrywających się pączków. 
Meduzy stułbiowców są małe, niepozorne. 
Pod krawędzią brzeżną posiadają rąbek 
okrężny czyli żagielek (ryc. 23, 24). Na brze
gu krążka występują plamki wzrokowe, pę
cherzyki narządu równowagi i ramiona 
brzeżne z parzydełkami. Są rozdzielnopłcio- 
we. Z ja j zespolonych z plemnikiem rozwija 
się następne pokolenie w  postaci polipów. 
Niekiedy występuje kilka pokoleń meduz 
a potem jedno pokolenie polipów a nawet 
jedna z form, meduza lub polip, ulega eli
minacji, a pozostaje tylko forma druga.

Do stułbiowców należy znana powszech
nie s tu łb ia  (H y d r a )  nie mająca pokolenia 
meduzy a żyjąca W naszych stawach i je 
ziorach wśród drobnej roślinności. W ystę
puje w czterech gatunkach: Stułbia brunatna 
H . uu lgaris , S. szara I I .  gń sea  S. zielona H. 

v ir id is  i S. czerwona H . rubra. Drugim na
szym rodzajem jest s t u ł b i j k a M ic ro h y -  

dra ryd eri, bez ramion, lecz ;ze szkieletem

skórnym, tworząca drobne meduzy o średnicy 
1 mm. Słodkowodną jest także żyjąca W je 
ziorach w koloniach C ord y lop h ora  la cu - 

stris. Do bardziej znanych morskich form 
kolonijnych należy E u d en d riu m  ram osum  

(ryc. 21), i tworząca wapienne szkielety 
M illep o ra . G eryon ia  (ryc. 28) występuje w y
łącznie w postaci meduz.

Osobną grupą stułbiowców są c e w i o -  
p ł a w y  S ip h on op h ora , pływające w morzu 
jako kolonie różnopostaciowych osobników 
polipowatych i meduzowatych, o mniej lub 
więcej uproszczonej budowie ciała (ryc. 17, 
16). Na szczycie kolonii jest zwykle narząd 
wierzchołkowy do utrzymywania kolonii 
w  równowadze, w postaci dzwonu pływnego 
lub komory powietrznej. Cewiopławy żyją 
wyłącznie w morzach. Są prawie przeźro
czyste, ’ barwy delikatnie różowej lub nie
bieskawej. Należą do nich: P o rp ita , S teph a - 

lia  (ryc. 34) i inne.
2. C h e ł b i o w  c e. Głównym i okaza

łym pokoleniem jest meduza, a polip jest 
drobny i niepozorny. Polip (ryc. 10) ma 
czworokątny otwór praustny, dokoła niego 
zwykle 16 ramion a , w jamie chłonnej 
4 wzdłużne listewki entodermałne, rozdzie
lające jamę chłonną na 4 płytkie kieszenie. 
Meduza jest silnie wypukła lub krążkowata, 
bez żagielka. Brzeg krążka ma rozdzielony 
zwykle na 8 par płatów, między którymi 
występują czułki brzeżne. Nadto na szczycie 
płatów, mieszczą się narządy wzrokowe 
i równoważne. Od spodu krążka zwisa 
czworograniasty stożek praustny, wydłużony 
zwykle w  duże ramiona (ryc, 26, 27, 29, -31).

Meduza produkuje jaja, z których rozw i- 
ja ją  się crzęsióne larwy (ryc. 6 a). Larwa 
pływa z początku wolno a potem osadza się 
i rozwija w  polipa. Ten rozmnaża się albo 
przez pączkowanie, przy czym odrywają się 
pączki pojedynczo albo przez strobilację 
czyli kolejne odrywanie wierzchołkowych 
krążków. Z pączków i krążków rozwijają 
się wólno pływające larwalne meduzy (ryć. 
6, 22).

Chelbiowce są zwierzętami morskimi, dra
pieżnymi. Należą do nich żyjące w  Bałtyku 
meduzy: chełhia modra (A u re lia  aurita , 

ryc. 31) barwy róż<ltvawej i niewielkich
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rozmiarów, masowo pojawiająca się w sier- olbrzymie nieraz kolonie (ryc. 36), ale nie-
pniu przy polskim wybrzeżu, nadto znacznie które rozmnażają się przez podział wzdłuż-
od niej większa, oiemno-niebieska Cyanea ny lub poprzeczny (ryc. 9). Istnieje także
capillata. Z obcych zaś faunie polskiej, za- rozród płciowy za pomocą jaj. Jaja rozwi-
sługuje na uwagę świecąca Pelagia nocti- ja ją  się w  ciele polipa macierzystego, z  któ-
luca (ryc. 29), śródziemnomorska meduza rego wydobywają się dopiero larwy lub
kubiczna Charybdea marsupialis (ryc. 27), młode polipy. Koralowce są wyłącznie mor-
atlantycka meduza Periphylla hyacinthina skie, żyją przeważnie w morzach ciepłych,
(ryc. 26) o wysokim kloszu, przewężonym Do bardziej znanych należą: 1) z grupy ko-
bruzdą okrężną a nadto meduzy, opatrzone rali 8-promiennych: koral czerwony (Cora l-
na wierzchołku stylikiem, służącym do osa- lium rubrum, ryc. 35), tworzący drzewko-
dzenia się na podłożu, jak np. Lucernaria wato rozgałęzione kolonie o czerwonym
campanulata (ryc. 33). szkielecie, w  którym tkwią drobne białe po-

3. K o r a l o w c e  występują tylko w po- lipy. Żyje w  Morzu Śródziemnym przy afry-
staci polipa, a pokolenia meduzy brak. Polip .  kańskim wybrzeżu, poławiany dla cennej 
ma otwór praustny zagłębiony, wskutek korałowiny, z której wyrabia się ozdobne
czego powstaje pewien rodzaj przełyku, koraliki. Piórko morskie Pennatula rubra —
w jam ie zaś chłonnej istnieje 6 lub 8 (lub kolonia ma kształt pióra barwy różowej,
wielokrotność 6) przegródek promienistych, tkwiącego podstawą w  piasku dennym,
dzielących ją  na wyraźne komory (ryc. 7). Na 2) Z grupy korali 6-promiennych: madrepo-
przegródkach mieszczą się poduszeczki mię- rowce o szkielecie wapiennym, tworzące
sne i gonady entodermalne. Na szczycie po- w ciepłych morzach olbrzymie nieraz rafy
lipa są ramiona, w ilości 6 lub wielokrot- koralowe. Kolonie krzaczkowate tworzy Ma-
ności 6 i wtedy są pojedyncze, albo też drepora (ryc. 15), kolonie masywne bryło-
w ilości 8, zwykle jako pierzaste (ryc. 35). watę: Maeandra (ryc. 37) i  inne (ryc. 38).
W olno żyjące polipy są dość duże, polipy Do pojedynczo żyjących koralowców należą
zaś kolonijne są bardzo drobne. W ytwa- ukwiały (ryc. 8), zwykle dużych rozmia-
rzają one iz reguły szkielet, bądź to_ ze- rów i nieraz ładnie ubarwione,
wnętrzny bądź też wewnętrzny i to albo ro

gowy, albo wapienny. Szkielet zaczyna się m  żE B R O PŁAW Y (Ctenophora)
wytwarzać od dołu tj. od stopy polipa, skąd
może w  dalszym rozwoju wzrastać w ściany Różnią się od innych jamochłonów- bu- 
ciała polipa. dową. czteropromienną, obecnością na ciele

Koralowce rozmnażają się bezpłciowo 8 południkowe ułożonych żeberek czyli sze-
przez pączkowanie, tworząc tym sposobem regów płytek migających (ryc. 14). Zamiast

18. Pąk zim owy gąbki słodkowodnej Ephydatia fluviatilis; 19. Przekrój komory rzęskowej gąbki: 
c —  ehoanocyty, m —  mesenchynia; 20. Stułbia w  przekroju podłużnym: op —  otwór praustny, 
r —  ramiona, en —  ento-derma, ec —  ectodermu, ch —  jama chłonna, p — pączek, pl — wytwarza
jące się w  ścianie ciała plemniki, j —  wytwarzające się komórki ja jow e; 21. Kolonia polipów 
Eudendrium  ram osum ; 22. Larw a meduzy Aurelia aurita; 23. Meduza Rhopalonema velatum  w i
dziana od spodu: t —  czułki, c —  ciałka zmysłowe, n —  pierścień nerwowy, v  —  żagielek, g —  
gruczoły rozrodcze; 24. Ta  sama meduza widziana z boku: j —  jama chłonna, p —  kanał pro
mienisty, s—e .—  żagielek na krawędzi brzeżnej; 25. Kolonia polipów  Podocoryne carnea: m — 
meduzy pączkujące na polipach, sp —  polip skręcony spiralnie, sz —  polip szkieletowy; 26. Meduza 
Periphylla  hyacinthina; 27. Meduza Charybdea marsupialis; 28. Meduza Geryonia proboscidatis; 
29. Meduza Pelagia noctiluca; 30. Igły szkieletowe koralowców ośmiopromiennych; 31. Meduza 
Aurelia aurita; 32. Schemat budowy meduzy: ec —  ectoderma, en —  ento-derma, j —  jama chłonna, 
czarna —  tkanka pośrednia; 33. Meduza Lucernaria campanulata; 34. Cewiopław Stephalia co- 
rona; 35. Część kolonii korala czerwonego: widać 3 polipy wysunięte z korałowiny, inne skur
czone i wciągnięte w  dołki nasadowe; 36. Powstawanie kolonii koralowca ośmiopromiennego 
Xenia; 37. Część wapiennego szkieletu koralowca Maeandra; 38. Część wapiennego szkieletu

koralowca Dasyphylia.
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parzydełek mają pęcherzyki klejowe. P ę 
cherzyk taki składa się z dzwonowatej czę
ści górnej (iryc. 13), lepkiej na powierzchni 
i ;z jednej lub dwu nitek. W  tym  ostatnim 
wypadku dokoła nitki prostej okręca się spi
ralnie druga. Postać ciała żebropławów jest 
z reguły kulista, jajowata, lub gruszkowata, 
niekiedy taśmowata. Czułki czyli nitki 
chwytne pokryte nabłonkiem z  pęcherzyka
mi klejowym i tkwią w  dwóch bocznych 
kieszonkach ciała. Otwór praustny mieści się 
u dołu ciała i prowadzi do przełyku 'rozga
łęziającego się na 8 rur jelitowych, ciągną
cych się pod żeberkami, a kończących się 
ślepo łub połączonych między sobą. Układ 
nerwowy występuje w  postaci luźnej sieci 
podnabłonkowej. Narządami zmysłowymi są 
narząd równoważny wierzchołkowy i dwie 
obok niego leżące płytki rzęskowe.

Źebropławy są obojnakami. Z ja j rozw i
ja ją  się larwy, w dwóch okresach życia 
płciowo dojrzałe, a między jednym a drugim

okresem przechodzące przeobrażenie. N ie
które gatunki rozmnażają się także bezpłcio
wo przez podział. Wszystkie źebropławy są 
morskie i drapieżne, polują na drofine mor
skie zwierzęta, jak skorupiaki, meduzy, śli
maki, robaki, a nawet narybek, łowiąc zdo
bycz za pomocą ramion. Są przeźroczyste, 
bezbarwne, niebieskawe, czerwone, poma
rańczowe lub żółtawe, przy czym niektóre 
z nich świecą. Na ogół są dość małe, prze 
ciętnie milimetrowych lub centymetrowych 
rozmiarów. Są przeważnie ciepłomorskie, 
wyjątkowo arktyczne ( Mertensia). Bardziej 
znane: bezczułkowa, ogórkowatego kształtu 
Beroe, świecący, wydłużony w  płaszczyźnie 
środkowej Pas Wenery Cesłum, gruszko
wata Hormiphora  (ryc. 14), pełzające Cte- 
noplana i Coeloplana. Dzięki spłaszczeniu 
ciała ' i zdolności pełzania przypominają 
w irki i dlatego uchodzą za formy wyjściowe 
dla rozwoju wirków i innych robaków pła
skich.

J. S.

AEROPLANKTON
(N O W A  D ZIED ZINA  BADAŃ BO TAN ICZNYCH )

Gdy znajdziemy się na wiosnę w  polu lub 
w  lesie, rozkoszujemy się świeżym powie
trzem, które jest czyste i przejrzyste i w y 
daje się być pozbawione iziupełnie stałych 
części. Próbujmy jednak posmarować małe 
używane przy badaniach mikroskopowych 
szkiełko wazeliną i zawiesić je  w  tym czy
stym powietrzu na kilkanaście godzin. Kiedy 
obejrzymy je pod mikroskopem, znajdziemy 
na wazelinie nieco przyniesionego przez 
wiatr kurzu, to znaczy drobnych, poszarpa
nych cząsteczek organicznych i mineral
nych, bo żadne powietrze nie jest od nich 
zupełnie wolne, lecz przede wszystkim setki 
żółtych, pięknej nieraz budowy kuleczek. 
Będzie to nieodzowny żywy składnik w io
sennego powietrza, —  rzucone w  przestrzeń 
szczodrze przez rośliny wiatropylne —  
ziarna pyłku.

Do niedawna nie i zajmowano się zupełnie 
losem m iliardów pyłków roślinnych, które

porywa i unosi ze sobą wiatr. Wystarczył 
fakt, że rośliny wiatropylne produkują tak 
dużo pyłków, że słupki ich zostają zapylone. 
Dopiero M o 11 i s c h, człowiek wielkiego 
umysłu, który wniósł nowe światło do licz
nych dziedzin botaniki, zainteresował się lo
sem tych drobnych tworów żywych w  atmo
sferze. On to pierwszy łapał na lepką po
wierzchnię mikroskopowe żyjątka roślinne 
i zwierzęce, niesione przez wiatr. On też 
wprowadził do nauki pojęcie «aeroplankto- 
nu», to znaczy świata żywego unoszonego 
w powietrzu, w  przeciwieństwie do «hydro- 
planktonu*, którym to słowem określamy 
drobne rośliny i zwierzęta zawieszone 

w wodzie.
Los pyłków w  powietrzu, nie stałby się 

może przedmiotem szczegółowych badań, 
gdyby nie to, że niemal równocześnie 
,z M o 1 I i s c h e m szwedzki uczony L  a g e r- 
h e i m  rzucił myśl, aby na podstawie pył-
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ków drzew, których błony zachowują się do
skonale w  torfach, próbować określać, jakie 
zmiany następowały kolejno w  składzie la
sów danych okolic, oraz, co jest z tym ści
śle związane, jakie były przemiany klimatu 
w okresie, kiedy torf ten powstawał. Las 
jest bowiem zjawiskiem klimatycznym i za
leżnie od tego, czy klimat się oziębiął lub 
ocieplał, stawał się bardziej suchy, lub bar
dziej wilgotny, strefę leśną zajmowały inne 
drzewa. Badania te udoskonalone i podnie
sione do rangi metody przez szwedzkiego 
geologa vo>n P o s t  a rozszerzyły się dziś 
na cały świat i są podstawą w studiach 
zmian klimatycznych epoki lodowej, nosząc 
nazwę «analizy pyłkowej*.

Analiza pyłkowa otworzyła przed nauką 
szereg nowych zagadnień. Precyzyjność 
,z jaką określa się dziś, badając centymetr 
po centymetrze warstwy torfu, skład procen
towy znalezionych tam pyłków drzew le
śnych, wywołała potrzebę dania odpowiedzi 
na pytanie, czy jest on rzeczywiście odbi
ciem składu procentowego lasu niedalekich 
okolic, czy też kopalny pyłek jest miesza
niną, przyniesioną z  bliskich i j. dalekich 
stron. Poza tym pokazało się, że pyłek nie
których roślin, jak na przykład leszczyny — 
krzewu, który nigdy dziś nie tworzy zwar
tych drzewostanów i  rośnie tylko w  pod
szyciu lasów, iznajduje się często w  torfie 
w  ilości przygniatającej. To nasunęło myśl, 
że ilość pyłku wyprodukowanego przez róż
ne rośliny wiatropylne jest nierównomiernie 
silna, a więc że nie można identyfikować 
składu procentowego pyłków, wyproduko
wanych przez jakiś las ze składem gatun
kowym tegoż lasu, tym bardziej, że niektóre 
drzewa, kwitną tylko co parę lat. Poza tym 
pyłki różnią się od siebie wielkością i bu
dową, a co za tym idzie i lotnością. Jedne 
z nich mogą być niesione przez wiatr szybko 
i daleko, oraz utrzymywać się długo w po
wietrzu, inne zaś szybko opadają. Wszystko 
to stworzyło dla metody «analizy pyłko
w ej* konieczność dokładnego zbadania lo
sów aeroplanktonu.

Pytki roślinne nie są obdarzone zdolno
ścią samodzielnego ruchu. Są tylko bierny
mi składnikami atmosfery, zależnymi od

prądów powietrznych. Dzięki swym małym 
rozmiarom i dużej lekkości, a często i po
większeniu powierzchni przez listewki, 
skrzydełka, lub puste worki z błony utrzy
mują się w powietrzu przez czas dłuższy 
i poddają się nie tylko ruchom wiatru, ale 
i prądom wstępującym powietrza. Dzięki 
temu powstaje zjawisko na pozór parado
ksalne, że rozsiane przez jakąś roślinę pyłki 
nie tylko są przenoszone z miejsca na m iej
sce, ale podnoszą się w atmosferze w górę. 
Badania robione w  czasie lotu aeroplanem 
wykazały, że pyłki sosny i brzozy spotkać 
można jeszcze na wysokości 600 metrów nad 
powierzchnią ziemi.

Określenie ilości pyłku, jaką rzucają różne 
rodzaje drzew i  krzewów wiatropylnych jest 
trudne. Próbowano ją obliczać przez po
równywanie składu procentowego pyłków 
powierzchniowej warstwy śródleśnego torfo
wiska ze składem samego lasu. Z badań 
tych wynikło, że procent pyłków sosny i le
szczyny, które padły na powierzchnię torfu 
jest zwykle znacznie większy od udziału 
procentowego tych drzew w  okolicznym le- 
sie. Świadczyłoby to o dużej produkcji 
pyłku u tych roślin. Pyłków brzóz i grabu 
znajdywano też więcej w torfie, niżby to 
wynikało ze składu procentowego lasu. 
Udział procentowy innych drzew na po
wierzchni torfu i  w  żywym  lesie jest zbli
żony do siebie, tylko jodły spotyka się na 
torfie stosunkowo mało. Przyczyną jest nie 
tylko słaba produkcja pyłku u jodły, ale to, 
że jodła kwitnie raz na parę lat.

Badania nad produkcją pyłku różnych 
drzew komplikuje nierównomierna lotność 
pyłków. Dzięki temu opisane powyżej re
zultaty badań są względne. Znalezienie bo
wiem większej ilości pyłków na powierz
chni torfowiska, niżbyśmy spodziewali się 
ze składu procentowego lasu może mieć 
kilka przyczyn. Może' to świadczyć o istotnie 
większej produkcji pyłków danych drzew, 
może być wywołane bardzo słabym pyle
niem się innych składników lasu, a może 
być spowodowane tym, że ziarna pyłku da
nego drzewa są tak lotne, że przynoszone są 
z dalekich nieraz okolic. W tedy pyłki, zna
lezione na powierzchni torfowisk mogą być
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sumą produkcji zarówno bliskiego, jak da
lekiego lasu, podczas gdy inne, cięższe zo
staną przyniesione tylko z bliskich okolic 
i stąd zmiany w stosunku procentowym.

Badania nad lotnością pyłku zapoczątko
wali szwedzcy leśnicy. Łapali oni na lepką 
powierzchnię pyłki roślin na bezdrzewnych 
szerach Bałtyku, na morzu Północnym lub 
na tundrze i przekonali się, że pojedyncze 
pyłki sosny i świerka niósł w iatr na paręset 
a nawet na tysiąc kilometrów od miejsc, 
gdzie rosną te drzewa. Szczególnie lotny jest 
pyłek sosny, który z pomiędzy pyłków na
szych trzech drzew szpilkowych, sosny, j o 
dły i świerka, opatrzonych workami po
wietrznymi, jest najmniejszy.

Niezmiernie interesujące badania robiono 
na okrętach, płynących przez ocean. P ierw 
sze z nich wykonali. Szwedzi, łapiąc dzień 
po dniu pyłki na parowcu płynącym przez 
Ocean Atlantycki z  Gótebergu do Nowego 
Jorku.

Posługiwali się przy tym  rodzajem elek
troluksu, który przepompowywał duże ilości 
powietrza, a przez to zagęszczał ilość pył
ków i ułatwiał badania mikroskopowe nad 
ich przynależnością gatunkową i procentem. 
Podobna praca,, jeszcze bardziej interesująca 
■wykonana została w  Polsce na materiale ze
branym na Atlantyku i Oceanie Lodowa
tym przez członków naszej ekspedycji 
naukowej na Grenlandię, a opracowanym 
w Krakowie. Obie te prace wykazały n ie
zwykłą lotność pyłków szczególnie sosny, 
brzozy i olchy, przy czym w. polskiej pracy 
w idzimy nie tylko logiczny ubytek pyłków 
drzew, a powiększenie się ilości pyłków ro
ślinności zielnej lub krzewinek w  miarę 
zbliżania się okrętu do bezdrzewnej Gren
landii, ale, co ważniejsze, że pyłków drzew 
niesionych nad Ocean była znikoma ilość. 
W  pracy polskiej nie przepompowywano 
bowiem sztucznie powietrza, ale łapano tylko 
to, co przynosiły naturalne podmuchy w ia
tru i dzięki temu można było obliczyć ilość 
pyłków, jaka padła przez dobę na daną po
wierzchnię. Jest to niezmiernie ważne dla 
'<analizy pyłkowej*, świadczy bowiem, że 
daleki transport nie może grać większej roli

w ilości i składzie pyłków znalezionych 
w torfie.

W  Krakowie wykonano jeszcze jedną in
teresującą pracę. Chodziło mianowicie o zo
rientowanie się w  szybkości opadania pył
ków w  spokojnym powietrzu. W  tym celu 
rozpylano w zamkniętej kuli ponad dwu
metrową pionową rurą określoną ilość świe
żego pyłku danego drzewa i łapano je  na
stępnie u spodu rury na zmieniające się je 
dno po drugim szkiełka z gliceryną i żela
tyną, które przykrywano natychmiast szkieł
kiem nakrywkowym, aby uniknąć zanieczy
szczeń. Pokazało się, że najcięższy stosun
kowo i najmniej lotny pyłek mają jodła 
i modrzew, bo po 30— 50 sekundach nie było 
go już zupełnie w  rurze, potem szedł grab, 
buk i dąb. Najdłużej zaś utrzymywały się 
w  tym spokojnym powietrzu pojedyncze 
pyłki brzozy, sosny, olchy i leszczyny, a także 
i wierzby, przy czym pyłki olchy opadały 
na dno rury jeszcze po 400 sekundach.

Zgadzało by się to więc zupełnie z bada
niami na wyspach bezdrzewnych, tundrze 
lub okręcie, gdyż właśnie pyłki tych drzew 
niesie wiatr najdalej.

Badania botaniczne skierowane były po
czątkowo tylko na pyłki drzew. Obecnie 
analiza pyłkowa obejmuje szereg innych ro
ślin, szczególnie ważne są tu pyłki traw, 
których masowy pojaw w torfie świadczy
0 klimacie bezleśnym, na przykład stepo
wym. Uwzględnia się też pyłki turzyc,
1 innej roślinności zielnej, a także zarodniki 
skrzypów, widłaków i paproci, których od
powiedni procent w  torfie świadczy też 
o charakterze lasu, a co za tym idzie o cha
rakterze klimatu. Stąd też w badaniu aero- 
planktonu bierze się dziś pod uwagę los pył
ków wszystkich roślin wiatropylnych.

Badania nad aeroplanktonem są ciągle je 
szcze w  toku i stanowią jedną z najnowszych 
żywych dziedzin naukowych prac botanicz
nych, przy czym Polska, jak widzimy, w y
suwa się na jedno z czołowych miejsc. Po 
jaw iają się szczegółowe prace nad łapanymi 
przez cały rok pyłkami, na zmieniane co 
parę dni lepkie pułapki, przy. czym uwzglę
dnia się czynniki meteorologiczne. Określa
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się coraz lepiej czas pylenia różnych roślin 
wiatropylnych i długość utrzymywania się 
w powietrzu pyłków poszczególnych gatun
ków roślin. Przez porównanie ze składem 
okolicznych lasów, oblicza się lotność pył
ków i obfitość pylenia różnych drzew. N ie
stety obliczenie jakiegoś «współczynnika py
lenia®, dzięki któremu możnaby przeprowa
dzić odpowiednie poprawki w  obliczonym 
procencie pyłków kopalnego torfu i zorien
tować się, nie w  przybliżeniu, jak dotych
czas, ale na pewno, jak wyglądał las, który 
ten pyłek wyprodukował, pozostaje dotych
czas w  sferze marzeń.

Z badaniami botanicznymi nad aero- 
planktonem zbiegły się nowe zainteresowa
nia medyczne. Lekceważone bowiem daw
niej przez medycynę tak zwane «katary 
sienne», wywołane uczuleniem pewnych 
organizmów na działalność zawartego 
w pyłkach białka roślinnego weszły wre
szcie w  dziedzinę poważnych badań nauko
wych sfer lekarskich. Szuka się obecnie dróg 
uodpornienia uczulonych organizmów nie 
tylko przeciw katarom siennym, ale po
krewnej im, jak się pokazało astmie, okre
sowym zapaleniom spojówek oraz różnym 
bąblom, wysypkom i zaburzeniom skórnym. 
Wynikła stąd konieczność współpracy z ba
daczami aeroplanktonu roślinnego. Istnieją 
już dzisiaj specjalne instytuty naukowe, za
trudniające obok lekarzy także i botaników. 
Wychodzą prace naukowe i czasopisma po
święcone sprawie uczuleń organizmów ludz
kich i sposobom ich leczenia. Specjalna 
uwaga skierowana jest tu na badania okre
sów pylenia u różnych roślin, aby móc ozna
czyć, które pyłki wywołują objawy choro
bowe u pewnych ludzi w  danym miejscu 
i w danym czasie i przygotować odpowiednią 
szczepionkę uodporniającą.

Każda dziedzina nowych badań nauko
wych ma to do siebie, że rodzi szereg róż
nych, niezwiązanych nawet ze sobą zagad
nień. Tak jest i ze sprawą aeroplanktonu. Do 
grupy badaczy epoki lodowej i polodowco- 
wej, zainteresowanych historią pylenia ro 

ślin wiatropylnych i pracujących nad kata
rami siennymi lekarzy dołączyli się dziś 
i botanicy-systematycy, próbując, ozy z losu 
pyłków nie da się określić trudnej skądinąd 
do ujęcia sprawy mieszańców roślinnych. 
Pierwsza taka próba została wykonana 
w Krakowie. Dokładne zbadanie losu pył
ków brzóz brodawkowatej i omszonej, które 
kwitną nąpozór równocześnie i uchodziły 
w nauce za nieistniejące niemal w formie 
czystej, pokazało, że dzięki nierównoczesno- 
ści maksymalnego kwitnienia pierwsza 
z tych brzóz nie ma prawie możności zapy
lenia się obcym pyłkiem, a więc musi być 
czystym gatunkiem, druga zaś może dawać 
mieszańce, ale tylko w  ograniczonej ilości.

Badania «planktonu powietrznego® są cał
kiem młode, liczą, pomijając pracę M o l- 
l i  s c h a, zaledwie dwie dziesiątki lat. 
Mimo to lista zdobyczy naukowych jest tu 
bardzo poważna, a nie jest ona iz pewnością 
już zamknięta, raczej jest to tylko początek. 
Studia klimatyczno-paleobotaniczne, oparte 
na określaniu pyłków, lub zarodników ro
ślin sięgają bowiem poza dyluwium coraz 
bardziej wstecz, co wywołuje konieczność 
badania losów pyłków lub zarodników co
raz to nowych roślin. Bardzo szczegółowe 
prace poświęca się dziś zachowaniu się pył
ków w powietrzu przy różnych warunkach 
meteorologicznych, w dzień i w nocy, w po
godę lub w  deszcz, w samej koronie pylą
cego drzewa, nad koroną, pod koroną i obok, 
losom pyłków na otwartej przestrzeni i w  le- 
sie, opadaniu pyłków, tonięciu itp. Lekarze 
szukają przy pomocy botaników szczegóło
wego określenia pór zakwitania roślin w ia
tropylnych dla różnych miejscowości a sy
stematycy też nie zostaną pewno w  swych 
badaniach w  tyle. Udoskonala się coraz bar
dziej metody łapania pyłków w powietrzu 
i określania ich procentu i przynależności 
gatunkowej. Zdaje się, że w  tej nowej i tak 
żywej dziedzinie badań botanicznych długo 
jeszcze nie będzie się musiała nauka uskar
żać na brak problemów,
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J. S. M IKU LSKI

DOBROCZYNNY PASOŻYT

W zajem ne stosunki między owadami 
i kwiatami zadziwiają swą różnorodnością. 
Ważną rolę odgrywają owady zapylające 
kwiaty roślin uprawnych. Wystarczy przy
pomnieć zapylanie koniczyny przez trzmiele. 
W iem y o tym, że ten ścisły związek owada 
i kwiatu koniczyny ogranicza je  do wspól
nego zasięgu występowania geograficznego. 
Częste są na ogół wypadki, że dana roślina 
zapylana jest przez pewną określoną grupę 
systematyczną*'owadów. Rzadziej dany ga
tunek rośliny bywa zapylany przez jeden 
jedyny gatunek owada. W tedy byt rośliny, 
a przynajmniej je j rozmnażanie się jest 
z tym  owadem ściśle związane, zwłaszcza 
jeżeli chodzi o rośliny, które nie mają zdol
ności rozmnażania się wegetatywnego. Ten 
stosunek współżycia przeradza się jednak 
czasem w pasożytyzm. Doskonałym przy
kładem tego jest figa (F icu s  carica) u d o 
mowiona* na dużym obszarze ziemi, a szcze
gólnie w basenie morza Śródziemnego. Przy
kład pospolity i pouczający, a mało znany 
szerokim kołom. _

To co nie-przyrodnik zwykł nazywać 
owocem fig i jadalnej, jest w  rzeczywistości

Ryc. 1. Blastopliaga psenes Linn. samiec, a widz. 
z boku. b widz. od. strony grzbietowej.

owocem pozornym, jest to bowiem zbiór 
wielu owoców7, a więc owocostan. Młody 
kielichowaty twór z początku otwarty na 
szczycie to kwiatostan, który od wewnątrz 
jest wyścielony właściwymi kwiatami jedno-

płciowymi. Na drzewie dzikiej fig i porasta
jącej dziś jeszcze stare mury włoskich osie
dli pojawiają się w ciągu roku trzy pokole
nia kwiatostanów. Pierwsze zwane przez 
ludność włoską «profichi» zakłada się w lu 
tym łub w  marcu na przeszłorocznych pę-

Ryc. 2. Blonkówka Blastophaga psenes. Linn. 
a samica, b samica przed zapłodnieniem w wy- 

roślu.

dach a dojrzewa w  czerwcu lub lipcu. Dru
gie pokolenie zwane «fich i» rozw ija się na 
dolnych częściach drzewa z końcem maja, 
a dojrzewa w  sierpniu i wrześniu. Ostatnie 
pokolenie kwiatostanów zwane «mamme» 
rozwija się na górnych młodych pędach 
fig i od września, dając owocostany w  marcu 
i kwietniu. Nie są one jednak równowar
tościowe pod względem biologicznym. «Pro- 
fich i» posiadają kwiaty męskie i żeńskie, 
«fich i» i «mamme» tylko żeńskie. Kwiaty 
żeńskie są dwojakiego rodzaju. U «fich i» 
posiadają długie słupki i zdolne są do za
płodnienia, natomiast u «mamme» słupki 
są krótkie i  niezdolne do zapłodnienia, gdyż 
zmienione są w  wyrosła przez pasożytują
cego w  nich owada.

Owad ten to maleńka blonkówka, Blasto
phaga psenes Linn. W ykazuje ona wybitny 
dymorfizm płciowy (ryc. 2). Z ja j złożonych 
do słupków w  «mamme» rozwijają się nor
malne uskrzydlone samice o typowym
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kształcie błonkówek. Po ukończeniu jednak 
rozwoju przebywają one w  wyroślach ma
cierzystych, dopóki nie zostaną zapłodnione. 
Samce są natomiast bezskrzydłe. Nie opusz
czają one nigdy «owoeostanu» figi w któ
rym się rozwinęły. Po ukończeniu rozwoju 
opuszczają same wyrośla i wędrują po 
wnętrzu owocostanu w poszukiwaniu zam
kniętych w wyroślach samic. Z chwilą od
nalezienia samicy samiec wygryza otwór 
w  wyroślu i wsunąwszy do wnętrza odwłok 
zapładnia samicę, po czym ginie (ryc. 3). 
Dopiero teraz samica wygryza się z wyrośla 
i przez otwarty jeszcze kanał w owocostanie 
fig i wydostaje się na zewnątrz. To pierwsze 
wr roku pokolenie zapłodnionych samic, 
które opuszcza w marcu «mamme», przela
tuje na «profichi», które zaczynają się roz
w ijać w  tym czasie,'i do ich żeńskich kwia
tów względnie do pączków składa setki jaj. 
Rzecz naturalna kwiaty te rozwijają się 
w wyrośla. Koniec rozwoju drugiego poko
lenia Blastophaga przypada na moment 
kiedy w «profichi» kwiaty męskie wysypują 
masy pyłku. Zapłodnione (podobnie jak

składają jaj. Natomiast zapylają wszystkie 
kwiaty. Owady te przebywają w  «fichi» 
przez dłuższy czas i opuszczają je  dopiero 
wtedy, gdy na drzewach figowych pojawią 
się «mamme» to jest we wrześniu (ryc. 4). 
Tam też składają jaja.

Ryc. 3. a kwiat wyrośłowy figi, b samiec Blasto
phaga zapładniający samicę znajdującą we 

wnętrzu wyrośla.

W  «m am m e») samice Blastophaga opusz
czają «profichi» pokryte pyłkiem. Dzieje się 
to w  czasie, kiedy na drzewach rozwinęły 
się «fich i» zawierające kwiaty żeńskie zdolne 
do zapylenia. Samice Blastophaga odwie
dzają je  często, ale rzecz zadziwiająca nie

Pro}ich i  Fi eh i  Mam me
t- owocost.jada.lve, O  kw. męskie, Q  kw. żeński t 

ę  kw. wyroślom, Ó  kw. żeńskie plone  
(($ ) t y  pojedyncze kw- męskie /żeńskie

Ryc. 4. Schemat wędrówki Blastophaga na dzi- . 
kiej fidze. Linia kreskowana — droga owada, 

linia kropkowana — przenoszenie pyłku.

Tymczasem po opuszczeniu przez owady 
«fich i» zamykają się a grubiejąca ściana 
owocostanu wytwarza to co nazywamy figą 
jadalną. Jednakże i te «o\voce», powstałe 
po zapyleniu kwiatostanów na dzikiej fidze, 
nie są wartościowe. Figi spotykane w han
dlu, odznaczające się wielkością, mięsistą 
ścianą i wonnym aromatem, dające się prze
chowywać po wysuszeniu dzięki wysokiej 
zawartości cukru pochodzą z figowca hodo
wanego. Udało się bowiem czlowiekowi-ho- 
dowcy rozłożyć dziką figę na dwie formy 
rozmnażane wegetatywnie, a więc za po 
średnictwem szczepów i sadzonek. Jedna 
forma, żeńska produkuje owocostany jadalne 
zawierające tylko kwiaty żeńskie, ale nie 
«wyroślowe» w trzech pokoleniach. Pierwsze 
pokolenie tzw. «fiori di fico» powstaje 
w marcu a dojrzewa w  czerwcu i lipcu i za
wiera kwiaty żeńskie zdolne do zapylenia. 
Jednakże rzadko kiedy bywają one zapy
lone. Owocostany z nich powstałe są wpraw
dzie jadalne, ale nie dadzą sifc przechowy
wać. Trwałe są natomiast «pedagnuoli» za
pylone i dojrzewające od sierpnia do paź
dziernika oraz podobne im «cimaruoli» doj- 

... rzewające Od grudnia do marca (ryc. 5).
Druga forma fig i tzw. «caprificus», pro
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dukuje kwiatostany męskie i wyroślowe 
żeńskie, oraz małą ilość kwiatów żeńskich 
normalnych. I na tej formie rozw ijają się 
trzy pokolenia kwiatostanów. Profichi doj
rzewają w czerwcu i lipcu mają 2/3 kwiatów 
żeńskich wyroślowych i 1/3 kwiatów mę
skich. Pokolenie drugie zwane «mammoni»

Ryc. 5. Schemat wędrówki Blastophaga i kapri- 
fikacji na fidze hodowanej. L in ia kreskowana —  
droga owada, linia'■kropkowana —  przenoszenie 
pyłku. K. n. kaprifikacja naturalna, K. s. i  n. 
kaprifikacja sztuczna i naturalna. Inne znaki jak^ 

jak W  ryc. 4.

posiada większość kwiatów żeńskich wyro
ślowych obok nielicznych męskich i żeń
skich normalnych. W  trzecim pokoleniu 
«mamme» kwiaty męskie są bardzo nie
liczne, a reszta to kwiaty żeńskie wyroślowe. 
Zapylający owad rozwija się tylko na «ca- 
prificus» a odwiedza kwiatostany żeńskiej 
formy figi. Blastophaga psenes ma także 
trzy pokolenia i wędruje z «profichi» do 
«mammoni» a potem do «mamme». Jeżeli 
zaś w pobliżu znajdują się także kwiato

stany żeńskiej formy fig i hodowanej od
wiedza je  i zapyla. Jedynie «fiori di fico» 
nie zostają mimo odwiedzin owada zapy
lone i dają owocostany wprawdzie jadalne, 
ale nie trwałe.

Blastophaga nie odlatuje daleko od 
drzewa macierzystego. Dlatego człowiek 
przeczuwając jakiś związek «caprificus» 
z płodną figą od niepamiętnych czasów sto
suje tzw. «kaprifikację». Polega ona na tym, 
że gałęzie «caprificus» zawiesza się w  ko
ronach drzew płodnych. Błonkówki nie 
znajdujące jeszcze w czasie wylęgu drugiego 
pokolenia odpowiednich kwiatostanów na 
«caprificus», zwabione są przez owocostany 
fig i płodniej, odwiedzają je  i zapylają.

Hodowane formy fig  płodnych zachowują 
się podobnie jak szczepione szlachetne od
miany drzew owocowych. Z ich nasion w y
rastają dziczki. F ig i hodowane rozmnaża 
się wyłącznie za pośrednictwem odkładów.

W  niektórych częściach Europy hodowcy 
zadawalają się płodnymi choć nietrwałymi 
owocami figi. Jednakże w  najstarszych 
i największych ośrodkach produkcji fig han
dlowych jak Grecja, południowe .Włochy, 
Hiszpania i A zja  Mniejsza z reguły stosuje 
się kaprifikację. Dowodem opłacalności tego 
jest fakt, że po wprowadzeniu hodowli fig 
smyrneńskich w  Kalifornii, przez przeszło 
dziesięć lat trudzono się nad zaaklimatyzo
waniem Blastophaga’i, aż wreszcie udało 
się tego dokonać. Masowa sztuczna kaprifi
kacja doprowadziła do pewnego kryzysu, 
gdyż okazało się, że Blastophaga przenosi na * 
płodne fig i zarodniki grzybów, które paso
żytowały dawniej tylko na «caprificus». Ale 
pomysłowi Amerykanie poradzili sobie 
i z tym dość szybko. Obecnie Blastophaga 
jest hodowana w jałowych warunkach, tak 
że przy zapylaniu nie zachodzi niebezpie
czeństwo zakażenia.

Zadziwiający przykład ścisłego współży
cia Blastophaga psenes z figą nie jest 
w przyrodzie odosobniony. Znamy około 
30 gatunków pokrewnych błonkówek, w po
dobny sposób współżyjących z różnymi ga
tunkami rodzaju Fious w gorących strefach 
ziemi,



A.. GAWEŁ

ZASTOSOWANIE SZTUCZNYCH WOD SIARCZANYCH W LECZNICTWIE

Tuż przed wojną pojawiły się w prasie 
niemieckiej notatki o szczególnych zakła
dach leczniczych, uruchomionych przy nie
których hutach żelaznych w Nadrenii. Od 
dawna mianowicie .zauważono, że robotnicy 
tamtejszych hut chętnie kąpią się w znaj
dujących się na terenach hutniczych base
nach i stawach, zawierających wodę, słu
żącą do gaszenia rozżarzonego żużla w iel
kopiecowego. Według zgodnej opinii ką* 
piele w ciepłej wodzie tych basenów miały 
wpływać uzdrawiająco na wszelkie stany 
reumatyczne, będące następstwem ciężkiej 
pracy. Jeden z lekarzy zakładowych, zain
teresowawszy się tym zagadnieniem, prze
prowadził obsamację swych pacjentów, ko
rzystających z kąpieli, poddał analizie wo
dę i istotnie wykrył, że zawiera ona siarko
wodór, składnik tak skuteczny w  zabiegach 
przy zwalczaniu reumatyzmu i artretyzmu, 
stosowanych w naturalnych zdrojach (Bu
sko, Swoszowice, Krzeszowice, Szkło, Nie- 
mirów, Trenczyn, Tepla).

Siarkowodór, nasycający wody zdrojów 
naturalnych na naszych ziemiach, powstaje 
wskutek redukcji gipsu przez nienasycone 
związki węglowodorowe według wzoru:

CaS04 . 2 H20  +  [C2] -  CaS +  2 C02 +  2 H 20

Siarczek wapnia, wytworzony w myśl po
wyższego wzoru, jako związek nietrwały 
wobec wody, ulega hydrolizie, w wyniku 
której uzyskuje się siarkowodór:

CaS +  2 H20  -  Ca(OH )2 +  H 2S

Stąd też nasze najbardziej znane zdroje 
siarczane leżą na terenach gipsonośnych, 
a temperatura ich wód jest niska, gdyż 
reakcje wymienione odbywają się w  przy
powierzchniowych partiach skorupy ziem
skiej.

Nadmienić należy, że wydzielający się 
siarkowodór, ulegając utlenieniu w zetknię
ciu się z tlenem powietrza nasycającego 
wody powierzchniowe, bądź też zużyty przez 
bakterie siarkowe, daje początek nalotom

siarki koloidalnej a nawet osadom złóż 
siarki. Tego rodzaju współczesne powstawa
nie siarki obserwowano między innymi przy 
przekopywaniu starych śmietnisk, wypeł
niających doły po dawnych kopalniach 
gipsu na Monlmartre w Paryżu. I w ty#ł 
wypadku odbywała się redukcja gipsu 
przez rozkładające się szczątki organiczne 

_i utlenianie powstającego siarkowodoru przy 
isUwnoczesnym wydzielaniu się siarki.

Siarkowodór wytwarza się też podczas re
dukcji innych siarczanów. Istnieją na te
renie Karpat formacje, zbudowane z czar
nych łupków, których barwa pochodzi czę
ściowo od równomiernie w  nich roztartego 
węgla (łupki wierzowskie) lub bituminów 
(łupki menilitowe), w dużej zaś mierze od 
drobno rozsianego dwusiarczku żelaza 
w postaci pirytu lub melnikowitu. Siarcza
ny żelaza, powstałe wskutek utlenienia p i
rytu wlaględnie melnikowitu przez wody 
zstępujące od powierzchni, ulegają redukcji 
przy dalszym wnikaniu w głąb ziemi i sty
kaniu się z bituminami czarnych łupków. 
Wszędzie więc na obszarze występowania 
ciemnych łupków w Karpatach spotyka się 
źródła siarczane, mało wydajne coprawda, 
z których korzysta gdzieniegdzie ludność 
miejscowa w  celach leczniczych (Grybów, 
Falejówka i Jurowce koło Sanoka),

Siarkowodór występujący w przyrodzie 
może być także pochodzenia wulkanicznego. 
Wydobywa się on z kraterów wulkanów 
czynnych wraz z ekshalacjami innych ga
zów i par lub nasyca wody źródeł gorących, 
bijących w pobliżu wulkanów (solfatary na 
Polach Flegrejskich we Włoszech, siarcza
ne źródła gorące na półwyspie Rejkjaness 
na Islandii). Obecność gorących źródeł siar- 
czanych jest często jednym z ostatnich 
przejawów działalności wulkanicznej na 
pewnym obszai'ze. Taką rolę przypisuje się 
źródłom siarczanym na Słowaczyźnie, znaj
dującym się na terenie występowania ande- 
zytów, dacytów i riolitów, których wylewy 
pozostają w  związku z wulkanizmem przy
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końcu młodszego trzeciorzędu. Prawdopo
dobnie z działalnością wulkaniczną skłonni 
są niektórzy łączyć istnienie wystygłych już 
obecnie szczaw z domieszką niekiedy siar
kowodoru, występujących w  Krynicy, 
Szczawnicy i Krościenku, w  pobliżu żył 
i kopuł andezytowych Bryjarki, Jarmuty, 
Zakijowskiego potoku.

Obecność siarkowodoru w wodzie, służą
c y '  do studzenia żużla wielkopiecowego, 
jest następstwem hydrolizy siarczku wa
pnia, zawartego w żużlu, żużel jest pro
duktem skrzepnięcia lekkiego i łatwopłyn- 
nego stopu, który wytwarza się podczun 
procesu wytapiania żelaza, a służy do usu
nięcia z niego składników obcych, znajdu
jących się w  rudzie. Powstaje on przez sto
pienie stosownie dobranych składników, 
głównie wapna lub dolomitu palonego, 
z domieszkami obcymi najczęściej w  rudach 
spotykanymi, jak kwarzec, skalenie, sub
stancje ilaste. Do żużla, będącego pod 
względem chemicznym roztworem stałym 
różnych krzemianów wapnia, magnezu, że
laza i glinu, przechodzi także siarka, uwal
niająca się w  wysokiej temperaturze w iel
kiego pieca podczas rozkładu pirytu i in
nych siarczków, towarzyszących częstokroć 
rudzie. Siarka łączy się w  tej temperaturze 
z wapniem topników na siarczek wapnia 
CaS. Podczas .gaszenia wodą żużla odpro
wadzanego z pieca, CaS ulega hydrolizie 
na Ca(O H )2 i H2S. W ytwarzany gaz nasyca 
wodę, która dzięki niemu i ogrzaniu na
biera cech skutecznej siarczanej wody m i
neralnej.

Zastosowanie w lecznictwie siarczanych 
wód hutniczych byłoby ciekawą nowością, 
gdyby nie to, że — nic nowego pod słoń
cem!. Zakład bowiem dla leczenia reurna- 
tyków i artretyków sztuczną wodą siarcza- 
ną powstał na ziemiach polskich w  roku 
1780, przy wielkim  piecu w  Ustroniu na 
Śląsku Cieszyńskim. Było to w  czasach, 
kiedy księstwo cieszyńskie objął tytułem 
wiana Albert August M aurycy, królewicz 
polski, syn Augusta I I I  Sasa, ożeniony z Ma
rią Krystyną, córką Marii Teresy austriac
kiej. W  tym okresie rozpoczęła się inten
sywna eksploatacja rud żelaznych, wystę

pujących w  postaci sferosyderytów w  róż
nych poziomach serii skał wieku kredowe
go, z których są zbudowane Beskidy mo 
rawskie, śląskie i  małopolskie. Na tych sfe- 
rosyderytach rozwinął się dawny przemysł 
hutniczy w  lasach beskidzkich w okolicach 
Frydka i Frydlandu, w dobrach księstwa 
cieszyńskiego, państwa żywieckiego i su
skiego. Sferosyderyty karpackie są rudą 
dość ubogą, gdyż zawierają średnio 20—30% 
żelaza metalicznego; obniża ich wartość po
nadto znaczna ilość krzemionki, związanej 
w substancjach ilastych lub wolnej w po
staci kwarcu. Obecność krzemionki powo
duje, że rudy te są trudno topliwe: wyma
gają one wysokiej temperatury w wielkim 
piecu i dużych ilości topnika. Dlatego też 
przeróbce tych rud towarzyszyło wytwarza 
nie się wielkich mas żużli, świadczących 
do dnia dzisiejszego o stanowiskach daw
nych hut w  Karpatach. Huta żelazna 
w Ustroniu była rozbudowana na wielką 
skalę, a żużel z pieców dał początek za
kładowi kąpielowemu przy hucie. Z roz
wojem zakładu powstała konieczność w y
budowania domu zdrojowego w  roku 1802, 
co zostało przekazane potomności tablicą 
i wierszem łacińskim:

Regius lmnc Princeps Albertus struxerat 
acdem:

Ut aegri ignitis restiluanlur aąuis.

(Królewski książę Albert zbudował ten, dom, 
by chorzy odzyskali zdrowie przez wody ogniste).

* *
*

Od dziesiątków lat podzielił Ustroń los 
hut i kuźnic karpackich. Zadecydowały 
o nich: mniej niż mierna jakość rud kar
packich, mała wydajność w urobku gór
niczym i wreszcie zwyżka cen drzewa i wę
gla drzewnego. Równocześnie nastąpił roz
kwit zagłębia śląskiego, a rozwój koksow- 
nictwa i dogodniejszej sieci komunikacyj
nej spowodował, iż Ustroń ustąpił miejsca 
w hutnictwie Trzyńcowi i W itkowicom oraz 
Węgierskiej Górce pod Żywcem, rozporzą
dzającej raczej atutami polityczno-gospo
darczymi. Z dawnego zdrojowiska, zawdzię
czającego swój byt hucie, Ustroń przekształ
cił się wr miłe letnisko u stóp Czantorii,



W S Z E C H Ś W I A T 59

ST. SMRECZYIŚSKI

HORMONY U OWADÓW

W  ostatnich już latach przed wojną prze
konano się, że wylinki i przeobrażenie 
u owadów odbywają się pod wpływem hor-- 
monów, krążących we krwi. W  niektórych 
wypadkach źródło tych hormonów nie jest 
jeszcze znane, w innych natomiast wykaza
no, że hormony te są produkowane w 3 na
rządach, w corpora allata, corpora cardiaca 
i w mózgu. Corpora allata (dosłownie «ciala 
przyniesione*, nazwane tak przez H e y -  
m o n s a  z powodu odmiennego miejsca ich 
powstania od definitywnego położenia) są 
małymi zamkniętymi pęcherzykami, leżący
mi z tyłu poza mózgiem i ponad aortą. Cor-

Schemat głowy owada, a — aorta, ca — corpora 
allata, cc — corpora cardiaca, m — mózg, 

o  —  oko. (W g  Eidmanna).

pora cardiaca są również utworami gruczo
łowymi, które przylegają blisko do corpora 
allata i są unerwione przez nem y, wycho
dzące z tylnej części mózgu.

Postawiono dwie teorie działania tych 
hormonów. Według jednej wylinki i prze
obrażenie dochodzą do skutku pod wpły
wem 2 hormonów antagonistycznych, z któ
rych jeden uruchamia «potencje imaginal- 
ne», tzn. tendencje tkanek rozwoju w kie
runku formy dorosłej i wywołuje w'zrost 
i różnicowanie, drugi hormon, hamujący 
albo «młodociany», hamuje rozwój w  kie
runku imago czyli postaci dorosłej. Druga 
teoria zakłada, że wylinki i przeobrażenie 
pozostają pod kontrolą odmiennych i ■ spe

cjalnych dla każdego z tych procesów hor
monów.

Teoria pierwsza oparta była na badaniach 
V. B. W i g g l e s w o r t h a  na pluskwie 
ssącej krew, Rhodnius, u której hormon po
budzający wylinki jest wydzielany przez 
specjalne komórki w grzbietowej części móz
gu, a hormon hamujący wr nieparzystym 
u tego gatunku corpus allatum. U Rhodnius 
istnieje 5 stadiów larwalnych. Podczas 
4 pierwszych wylinek wydzielane są oba 
hormony, wylinkowy i hamujący, ale przy 
piątej corpus allatum przestaje wydzielać 
hormon hamujący i larwa zamienia się na 
imago. Okazało się przy tym, że przeobra
żenie jest częściowo odwracalne, bo jeżeli 
przeobrażającym się okazom dodano hormo
nu hamującego, najmniej wyspecjalizowane 
z narządów imaginalnych, jak cuticula 
i szczeciny, zamieniły się z powrotem na 
larwalne.

P f e i f f e r  stwierdził, że u szarańczaka 
Melanoplus przeszczepienie dorosłych corpo- 
ra allata do larw 5. stadium powoduje jedną 
lub dwie nadliczbowe wylinki zamiast po
wstania imago po 6-tej wylince. Po pierw
szej dodatkowej wylince niektóre okazy za
mieniały się na imago, inne zachowywały 
jeszcze cechy larwralne, np. krótkie skrzydła. 
Zatem obecność dodatkowych ilości hormo
nu hamującego z przeszczepionych corpora 
allata przedłuża produkcję hormonu w yli
nek. Już dawniej wykazał H. P i e p h o ,  że 
u mola woskowego Galleria wszczepienie 
corpora allata z młodych larw do larw znaj
dujących się przed przeobrażeniem w yw o
łuje dodatkową wylinkę larwalną i zapo
biega przeobrażeniu.

U wyższych muchówek corpus allatum 
i corpora cardiaca łączą się w jeden organ, 
tzw. gruczoł pierścieniowy lub pierścień 
W e i s  m a n n  a. U Drosopliila pierścień ten 
składa się z trzech składników: małych ko
mórek po stronie grzbietowej narządu, 
przedstawiających pojedyncze corpus alla- 
lujn, z dużych komórek położonych po bo-



kach, pochodzących z grzbietowej ściany 
stomodaeum, które odpowiadają parzystym 
larwalnym corpora cardiaca i z małych ko
mórek, położonych po stronie brzusznej, 
które są komórkami imaginalnymi corpora 
cardiaca.

Jak wiadomo już od kilku lat, obecność 
gruczołu pierścieniowego jest konieczna do 
przeobrażenia u wyższych muchówek. B o- 
d e n s t e i n wykazał, że gruczoł pierścienio
wy indukuje larwalne w ylink i i rozwój tarcz 
imaginalnych. Jeżeli np. przeszczepi się gło
wy młodych larw pozbawione mózgu i gru
czołu pierścieniowego do samców dorosłych 
wraz z gruczołem pierścieniowym z doro
słych larw, to głowy przeszczepione lenią się 
raz lub dwukrotnie. Również larwalne gru
czoły ślinowe przebywają przeobrażenie o ile 
przeszczepi się je  wraz z gruczołem pierście
niowym z dorosłej larwy do odwłoka doro
słego samca, natomiast nie przeobrażają się 
wr tych warunkach w  razie braku gruczołu 
pierścieniowego. Jeżeli gruczoły ślinowe 
przeszczepione pochodzą iz bardzo młodych 
larw, reagują na działanie hormonu naj
pierw wzrostem i dopiero później różnico
waniem.

Z przykładów podanych wynika, że cor- 
pus allatum produkuje hormon hamujący 
zarówno u owadów z przeobrażeniem niezu
pełnym (D ixippus, Melanoplus, Rhodnius), 
jak i zupełnym (Gcdleria, Bom byx). Nato
miast poglądy na miejsce produkcji hor
monu wylinak różnią się znacznie. U Rhod- 
nius i prawdopodobnie u motyli hormon ten 
powstaje w mózgu, u Melanoplus corpus 
cardiacum wykazuje pewien w pływ  w  tym 
kierunku, natomiast u wyższych muchówek 
mózg nie ma żadnego wpływu na wylinki, 
które pozostają pod kontrolą gruczołu pier
ścieniowego. S c h a r r e r o w i e  uważają, że 
grzbietowa część mózgu i corpora cardiaca 
stanowią jednolity system. U Leucophaea 
komórki neurosekretoryczne mózgu uner
w iają corpora cardiaca i można wykazać, że 
kropelki wydzielnicze są rozmieszczone 
wzdłuż nerwów aż do samego narządu, któ
rego komórki mogą zawierać wydzielinę 
(kolloid). Nasuwa to analogię ze ścisłym 
związkiem, jaki zachodzi między mózgiem

a przysadką u kręgowców. W  obu wypad
kach komórki neurosekretoryczne w  mózgu 
unerwiają złożony narząd dokrewny, i w  obu 
wypadkach składniki nie-neuralne, jak prze
dni płat przysadki i  corpus cardiacum w y
wierają wpływ kontrolujący na wiele czyn
ności ustroju.

W  ostatnich latach stwierdzono również, 
że corpus allatum wywiera wpływ na 
wzrost i funkcje jajników  u dorosłych owa
dów. Po raz pierwszy opisano to u Rhod
nius. U samicy Melanoplus (J. W . P f e i f 
f e r )  gromadzi się po wylęgnięciu się 
w  ciałku tłuszczowym tłuszcz w dużej ilo
ści, podczas kiedy jajniki rozw ijają się tyl
ko do stadium, w  którym zaczyna się w y 
twarzanie żółtka. Koniec tego okresu /za
znacza się gwałtownym zmniejszeniem tłu
szczu i pełną dojrzałością oocytów. Jeżeli 
usunie się corpora allata zmiany te nie za
chodzą, produkcja tłuszczu odbywa się da
lej, natomiast jajniki nie są odżywiane. Po 
usunięciu jajników  a przy pozostawieniu 
w stanie prawidłowym corpora allata na
stępuje szybkie zużycie rezerw tłuszczo
wych w  normalnym czasie. Według P  f  e i f- 
f  e r a corpora allata kontrolują mobilizację 
nagromadzonego tłuszczu przez działalność 
jakiegoś hormonu przemiany materii. Ze 
swej strony jajniki mogą wpływać na cor
pora allata i zapobiegać nadmiernemu zu
życiu tłuszczu.

U żółtobrzeżkowatych (Dytiscidae) cor
pora allata wpływają również na przebieg 
czynności ja jników (P . J o 1 y). Większość 
gatunków z tej rodziny składa ja ja  na w io
snę, przy czym czas składania jest w ro
dzony i ulega nieznacznym wahaniom pod 
wpływem temperatury i światła. Jeżeli sa
micy wszczepiono w  połowie zim y 10 par 
corpora allata, ja jn iki zostały pobudzone do 
dojrzewania i ja ja  izostały złożone przed 
sezonem. Usunięcie corpora allata z samic 
znoszących ja ja  powoduje szybkie uwstecz- 
nienie jajników. Corpora cardiaca współ
działają przy tym również, bo usunięcie ich 
powoduje atrofię corpora allata. W  tej czę
ści roku, kiedy ja ja  normalnie nie dojrze
wają, oocyty rosną tylko do pewnego sta
dium (poprzedzającego produkcję żółtka),
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ale później ulegają represji i resorpcji. 
Hormon corpus allatum przeprowadza 
wzrost ooeytów przez to stadium krytyczne, 
po którego przebyciu stają się one odporne 
na czynniki powodujące regresję.

U wyższych muchówek rozwój jajników 
pozostaje również pod wpływem corpora 
allata. U Calliphora corpora allata po prze
obrażeniu się są małe, ale powiększają 
się w  okresie dojrzewania jajników. 
Po usunięciu corpora allata jajniki nie 
dojrzewają. Corpus allatum ze samca w y
wiera taki sam wpływ na wzrost jajnika 
jak corpus allatum ze samicy, ale hormon 
męskiego corpus allatum nie jest potrzebny 
do produkcji dojrzałych plemników. Jajnik 
ze swej strony wywiera jakiś wpływ na 
corpus allatum, bo usunięcie jajnika po
woduje przerost corpus allatum.

U niektórych owadów jajniki mogą doj
rzewać pod wpływem hormonu corpora 
allata innych gatunków. I tak T h o m s e n

wykazał, że jajniki Calliphora dojrzewają 
po przeszczepieniu ich do gatunku Lucilia  
i odwrotnie. Obserwacje te są sprzeczne 
z dawniejszymi badaniami V o g t a, który 
stwierdził, że w  rodzaju Drosopliila istnieje 
specyficzność gatunkowa hormonów. Lar
walne jajniki z Drosopliila funebris prze
szczepione do Drosophila virilis  nie rozwi
jają się poza stadium bezpośrednio przed 
wytworzeniem żółtka w oocytach, jeżeli na
tomiast wszczepiono dodatkowo dwa gru
czoły pierścieniowe z Drosophila funebris, 
nastąpił pełny rozwój jajnika.

Przytoclzone powyżej dane wykazują je 
szcze wiele niejasności, niedomówień, a na
wet sprzeczności. Jest to całkiem naturalne, 
jeżeli się zważy, że badania nad hormona
mi u owadów znajdują się dopiero w  sa
mym początku, ale w  każdym razie dotych
czasowe wyniki wykazują już jasno w ie l
kie znaczenie hormonów dla fizjologii 
owadów.

Z NASZEJ P R Z Y R O D Y

KRZYŻODZIÓB ŚW IERKO W Y

Z trzech gatunków krzyżodziobów spoty
kanych u nas, najpospolitszym jest krzyżo
dziób świerkowy ( Loxia curuiroslra, 
L in n . ) .  Gatunek ten zamieszkuje całą pół
nocną i umiarkowaną Europę i występuj ś 
obficiej w górach niż na równinach. Jest 
to ptak ściśle związany z lasami szpilko
wym i a przede wszystkim świerkowymi. 
Odbywa on stale mniej lub więcej dalekie 
wędrówki, szukając lasów najlepiej w  da
nym roku owocujących, bowiem pożywie
niem jego są prawie wyłącznie nasiona 
świerka, sosny i modrzewia. Czas lęgowy 
krzyżodzióba świerkowego, w  przeciwień
stwie do innych pokrewnych mu łuszcza
ków, przypada na różne pory roku. Stwier
dzono, że krzyżodziób świerkowy gnieździ 
się na wiosnę i w  lecie, najczęściej jednak, 
zwłaszcza w  górach, czas wylęgu przypada' 
na koniec stycznia, luty i marzec. Nie ulega 
wątpliwości, że ta niezwykła pora lęgu, 
związana jest z obfitością pożywienia pod

Krzyżodzióby świerkowe na gałęzi świerka.

się w wielkiej ilości w lasach, które silnie 
obrodziły szyszkami i od jesieni zatrzymują

postacią nasion świerka. Zaobserwowano 
niejednokrotnie, że krzyżodzióby pojawiają
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się w nich, rozpoczynając w styczniu bu
dowę gniazd. Według spostrzeżeń Wodzie- 
kiego, krzyżodziób świerkowy buduje gnia
zdo często na niewielkiej wysokości na ga
łęziach drzewa szpilkowego lub też tuż przy 
pniu. Zwykle gniazdo znajduje się pod roz
łożystą gałęzią, która ochrania je  przed spa
dającym śniegiem. Zbudowane jest z gałą
zek, wyścielone porostami, mchem i piór
kami. Młode, które oczywiście lęgną się na
gie, są przez samicę bardzo pieczołowicie 
ochraniane przed aimnem. Rodzice karmią

je nasieniem świerka rozmiękczonym 
w wolu. Młode dorastają i opierzają się sto
sunkowo szybko, lecz jeszcze przez długi 
czas po opuszczeniu gniazda karmione są 
przez stare, gdyż miękkość dzioba nie po
zwala im na samodzielne wyłuskiwanie 
szyszek.

W idok gniazda z wysiadującym ptakiem, 
lub też z świeżo wylęgłym i pisklętami po
śród ośnieżonych gałęizii musi zapewne ro
bić na widzu niecodzienne wrażenie.

J. Marchlewski.

D R O B I A Z G I  P R Z Y R O D N I C Z E

O CZĘSTOŚCI BURZ ELEKTRYCZNYCH

Wyładowania elektryczne w atmosferze 
w formie błyskawic i piorunów najczęstsze 
są w najcieplejszych godzinach dnia i w  naj
cieplejszych miesiącach roku. O ile chodzi

Średnie liczby dni z burzami

Szerokość
geograficzna

Powierzch
nia w °/0 

ogólnei po
wierzchni 

globu 
ziemskiego

Od kwietnia 
do września

Od paździer. 
do marca

Ląd Morze Ląd Morze

IV 70°— 60° ■4.7 3.5 0 1 —

( 0 — 50 5.0 9.5 1.7 0.2 0.1
5 0 — 40 6.2 13.5 2.7 1.3 0.8
40 — 30 7.1 13.9 5.3 4.0 3.2
30 —20 7.9 15.9 5.9 4.1 4.1 !
2 0 — 10 8.4 23.1 10.8 7.3 6.3
10— 0 8.7 26.6 11.2 23.0 9.9

S 0 - 1 0 8.7 22.9 6.4 37.8 9.0
10 -2 0 8.4 8.1 4.0 38.2 7.4
20 — 30 7.9 7.8 3.6 18.5 6.9
30 •- 40 7.1 6.0 ■5.8 10.3 7.9
40 — 50 6.2 2.0 3.3 4.4 4.6 1
5 0 — 60 5.0 0.5 0.5 2.0 10

o rozmieszczenie tego zjawiska na globie 
ziemskim, to najczęstsze są burze w  strefie 
tropikalnej. Z przekroczeniem granic tej 
strefy częstość ich nagle maleje i następnie 
stopniowo zmniejsza się w miarę zbliżania 
się do biegunów. W yładowania elektryczne 
są znacznie rzadsze nad morzem aniżeli nad 
lądem. Stosunki te ilustruje tabela ułożona 
przez B r o o k s a, którą załączam. Podaje 
ona częstość dni z burzami, osobno w pół
roczu letnim i zimowym. D. Szymkiewicz.

Śp. JU LIAN  IGNACY NO W AK 

(Wspomnienie pośmiertne)

W  dniu 6 listopada 1946 r. zmarł w  Kra
kowie Nestor nauki polskiej, Doktor Wszech 
Nauk Lekarskich, Doktor Medycyny W ete
rynaryjnej, Profesor U. J., Julian Nowak, 
w wieku lat 81.

Julian Ignacy Nowak urodził się w  Oko
cimiu w roku 1865. Bardzo młodo bo w  w ie
ku lat 28 uzyskuje w roku 1893 dyplom dok
tora wszech nauk nauk lekarskich w Uni
wersytecie Jagiellońskim, a w  trzy lata póź
niej habilituje się na zasadzie pracy pt. «Ba- 
dania doświadczalne nad etiologią skrobia- 
w icy».

Zapoczątkowane w W'iedniu studia wete
rynaryjne kończy dyplomem w Akademii 
Weterynaryjnej we Lwowie. Studia zagra
niczne w Pradze i Paryżu pogłębiają jego 
wiedzę fachową.

W  uznaniu jego zasług naukowych Po l
ska Akad. Umiejętności powołuje go w poczet 
członków czynnych, a liczne towarzystwa 
naukowe zagraniczne zapraszają go do swe
go grona. W  Uniwersytecie Jagiellońskim 
piastuje kilkakrotnie godność dziekana W y 
działu Lekarskiego, a dwukrotnie wybierany 
jest rektorem. Liga Narodów powołuje go 
do Międzynarodowej Komisji Ekspertów 
dla spraw konwencji weterynaryjnej. 
W  Conseil International des Epizooties re
prezentuje przez szereg lat Rząd Polski.
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Już w  początkowych pracach naukowych 
Nowaka, jako asystenta przy katedrze ana
tomii patologicznej, uwidacznia się wielkie 
zainteresowanie do najmłodszej w tym cza
sie gałęzi wiedzy, a mianowicie bakteriolo
gii. Ten kierunek naukowy dominuje na
stępnie w  całej jego działalności naukowej, 
zarówno w zakresie medycyny ludzkiej, jak 
i weterynaryjnej. Ogłoszone drukiem prace 
naukowe poruszają przede wszystkim te
maty z (zakresu morfologii i biologii drobno
ustrojów, oraz etiologii chorób zakaźnych. 
Jego metoda hodowania pałeczki Banga, 
ogłoszona jeszcze w  roku 1908, cytowana jest 
do dziś we wszystkich większych podręczni
kach bakteriologii, a prace z izakresu morfo
logii przesączalnych zarazków agalaxii i pe- 
ripneumonii zyskały mu rozgłos światowy. 
Opracowywany przez niego w  ciągu dwu
dziestu kilku lat wspaniały atlas bakterii, 
grzybów i pierwotniaków «Documenta Mi- 
crobiologica*, ogłoszony w latach 1927 ii 1930 
w Jenie iznajduje się dosłownie na półkach 
każdej bakteriologicznej pracowni naukowej 
w  całym świecie i rozsławił szeroko naukę 
polską.

Praca dydaktyczna Nowaka obejmowała 
początkowo wykłady weterynarii dla stu
dentów rolnictwa, już jednak w  r. 1915 zo
staje on mianowany profesorem bakteriolo
gii na W ydziale Lekarskim U. J. Wykłady 
jego swą jasnością, głębokością ujęcia te
matu i żywością słowa porywały zawsze je 
go słuchaczy. Z ogromną energią stwarza 
nowoczesny warsztat naukowy budując 
w  Krakowie Instytut Weterynarii i Me
dycyny Doświadczalnej. Pracownie nau
kowe tegojż Instytutu wychowały szereg 
wybitnych specjalistów w  zakresie bakterio
logii, piastujących następnie godności profe
sorów uniwersytetu, lub zajmujących kie
rownicze stanowiska w służbie zdrowia.

Praca na niw ie społecznej to drugi zakres 
działalności Nowaka. Krakowskie Towarzy
stwo Lekarskie wybiera *go kilkakrotnie 
swym prezesem. Jego zasługą jest wybudo
wanie domu Towarzystwa w  Krakowie. Pro
wadzi on dalej ożywioną działalność w T o 
warzystwie Rolniczym, w Syndykacie R o l
niczym, w Centralnej Kasie Spółek Rolni

czych i w Towarzystwie Rybackim. W  Ra
dzie Miasta Krakowa zasiada przez przeszło 
30 lat, a w czasie pierwszej wojny światowej 
jest Komisarzem Rządowym miasta. Udział 
w życiu politycznym Polski doprowadza go 
w roku 1922 do stanowiska Prezesa Rady 
Ministrów.

W  roku 1935 przechodzi prof. Nowak 
w stan spoczynku, z powodu przekroczenia 
granicy wieku. Nie złamany ciężkimi prze
życiami w czasie drugiej wojny światowej, 
podejmuje on w roku 1945 ponownie obo
wiązki profesorskie, najpierw na Wydziale 
Lekarskim, a następnie na W ydziale Rrł- 
niczym U. J. Z niespożytą energią podejmuje 
w tym samym czasie również trud odbu
dowy zniszczonej przez wojnę wytwórni su
rowic i szczepionek weterynaryjnych, jedną 
z pierwszych w kraju. Z. Przybijlkiewicz.

PO LO W AN IE  W  AFRYCE

Stan fauny Afryki wywoływał już nie
jednokrotnie zaniepokojenie w kołach przy
rodników całego świata, zainteresowanych 
w utrzymaniu pfzy życiu tamtejszych 
wspaniałych gatunków zwierzęcych. Toteż 
władze państw afrykańskich walcząc o za 
chowanie wymierających lub tępionych ga - 
tunków utworzyły szereg parków ochron
nych i rezerwatów, ustaliły czasy ochronne, 
a nawet zabroniły zupełnie polowania na 
niektóre zwierzęta (patrz «Wszechświat* 
nr 1, 1945 « Biały nosorożec*).

Byłoby jednak rzeczą niepożądaną, gdyby 
ograniczenia, które musiano nałożyć na m y
śliwych w Afryce, -miały odstręczyć ich od 
wędrówek po tej części świata i gdyby 
zwierzęta, których zabijać nie wolno, prze
stały wzbudzać zainteresowanie. Toteż an
gielskie czasopisma rozwijają propagandę 
polowania na te największe rzadkości, lecz 
polowania z aparatem fotograficznym.

Polowanie na zdjęcia fotograficzne w ie l
kich ssaków afrykańskich dostarcza po
dobno wspaniałych wrażeń myśliwskich, nie 
ustępujących emocjom prawdziwego polo
wania i umożliwia zetknięcie z egzotyczną 
przyrodą, nie zaburzoną hałasem strzału. 
Ponieważ zaś trzeba brać pod uwagę rów
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nież i ludzką próżność, której schlebiają 
egzotyczne trofea myśliwskie, warto zazna
czyć, że fotografia dostarcza również wspa
niałych zdobyczy, przynoszących chlub'; 
autorowi, a które znacznie estetyczniej w y

glądają na ścianach współczesnego miesz
kania niż wypchane okazy zwierząt, bę 
dące wskutek zaniedbania najczęściej zbior
nikami kurzu i moli.

H. Sżarski.

P R Z E G L Ą D  W Y D A W N I C T W

D o n a l d  P. H o p k i n s :  CHEMICALS, HU
MUS AND TH E  SOIL. (Nawozy, próchnica i gleba). 
London 1SM5. Str. 278, 5 ilustracji.

Jak o tem m ów i podtytuł książki, autor posta
w ił sobie za zadanie przedstawić w  sposób prosty 
współczesną w iedzę i poglądy o nawozach sztucz
nych (pomocniczych), nawozach naturalnych i ży 
zności gleby. Książka nie została napisana dla nau
kowców ani też praktyków rolników. Jest to po
pularna książka w której każdy kogo interesują 
zagadnienia związane z urodzajnością g leby i na
wożeniem znajdzie dużo ciekawych szczegółów.

W  części pierwszej podzielonej na 10 rozdzia
łów  zaznajamia autor czytelnika z podstawowymi 
czynnikami od których zależy żyzność gleby. 
A więc o składnikach m ineralnych zawartych 
w  glebie, na których obecność i znaczenie dla ży
cia roślin zwracał uwagę jeszcze w  r. 1840 nie
m iecki chemik Lieb ig i angielski ro ln ik Lawes, 
który wraz z chemikiem Gilbertem, dał początek 
najstarszej, najsławniejszej i do dziś istniejącej 
Stacji Doświadczalnej w Rolhamsted pod Londy
nem. O m aterii organicznej, którą roln ik  wprowa
dza do gleby wraz z gnojem, wzgl. pod postacią 
tzw. nawozów zielonych, z której powstaje humus 
czyli próchnica, dowiadujem y się, że ta ciemna 
materia glebowa oddziaływuje w ielorako na glebę, 
że wpływając na własności fizyczne (mechaniczne), 
chemiczne i biologiczne gleby jest jednym z pod
stawowych czynników je j urodzajności. N ieco dłu
żej zatrzym uje się autor na trzech głównych skład
nikach chemicznych, tj. azocie, fosforze i  potasie 
(N, P, K ), których rośliny szczególnie dużo w y 
magają, m ówiąc o ich ro li w  życiu i w p ływ ie na 
wzrost roślin, jak  i o  sposobach pozwalających 
wykazać dostatek wzgl. brak któregoś z nich 
w  glebie (metoda poletek doświadczalnych, metody 
chemiczne i inne). Osobny rozdział poświęca autor 
kwestii azotowej, m ówiąc o źródłach azotu, o spo
sobach pobierania go przez rośliny i o łączącej się 
z tym zagadnieniem kwestii b io logii gleby. Oma
wiając rozkład materii organicznej w  glebie pod
kreśla autor znaczenie stosunku C/N, k tóry różny 
i szeroki na ogół w  materiale roślinnym dostają

cym się do gleby, w glebie utrzymuje się na cia
snej i jednakowej wysokości, równej w  przybliże
niu 10. Podaje też opis i własności najczęściej sto
sowanych nawozów zarówno mineralnych jak i or
ganicznych. Opisem tzw. m elody hydroponicznej 
(stosowana w  Kaliforn ii na wielką skalę metoda 
kultur wodnych) oraz charakterystyką m ikroele
mentów, co do których wymagania naszych roślin 
uprawnych wprawdzie nie są duże ale bez któ
rych obejść się one nie mogą, kończy autor część 
pierwszą swej książki.

W  części drugiej obejmującej 7 rozdziałów roz
prawia się autor z argumentami wysuwanymi przez 
niektórych zwolenników tzw. szkoły humusowej 
przeciwko stosowaniu nawozów sztucznych. Tw ier
dzą oni np., że nawozy sztuczne wywołują choroby 
u roślin, że rośliny uprawiane na nawozach m i
neralnych są mniej odporne na rozmaite grzyby 
pasożytnicze, że podlegają łatwiej zarazkom i wi- 
rusom, że wyprodukowane przy ich użyciu płody 
m ają mniejszą wartość dietetyczną itp. Otóż cho
roby roślin znane były i w  okresie przed Liebi- 
giem i Lawesem, a w ięc kiedy nawozy sztuczne 
nie były znane, a pola użyźniane jedynie gnojem 
i wapnem. Choroby wirusowe nie są następstwem 
stosowania nawozów sztucznych. Jeżeli o nich dzi
siaj się mówi, jeżeli dostrzega się zapadanie wielu 
roślin na wirusy, to dlatego, że poprostu więcej 
się na nie zwraca uwagi dziś niż dawniej. Jest rze
czą oczywistą, że nawozy sztuczne wymagają uzu
pełnienia próchnicą, podobnie jak humus trzeba 
uzupełnić N, P, K. Jeżeli ktoś twierdzi, że nawozy 
mineralne są niewystarczające, ma według autora 
100% racji, —  ale gdy powiada, że można się bez 
nich obejść —• jest w  błędzie. Ta część książki sta
nowi właściwie polem ikę z A. Howardem, autorem 
książki «An Agricultural Testament* —  1940.

Książkę zamyka autor trzema dodatkami. 
W  pierwszym  przedstawia wymagania naszych ro 
ślin gospodarskich odnośnie gleby i nawożenia, 
w  drugim om awia kwestię odczynu gleby i  w ią
żącym się z tym wapnowaniem, dodatek trzeci 
poświęcony jest b ib liografii angielskiej i amery
kańskiej przeważnie lat ostatnich.

T. Lityński,
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