
WSZECHSWIAT
PISMO PRZYRODNICZE-

ORGAN POLSKIEGO T-WA PRZYRODNIKÓW IM. KOPERNIKA

ROCZNIK 1947, ZESZYT 3

REDAKTOR: Z. GRODZIŃSKI

KOMITET RED AKCYJNY:

K. MAŚLANKIEWICZ, WŁ. MICHALSKI, ST. SKOWRON,
D. SZYMKIEWICZ, J. TOKARSKI

1

Z ZASIŁKU  W YD Z IA ŁU  N A U K I M INISTERSTW A O Ś W IA TY

K R A K Ó W  1947



T R E Ś Ć  Z E S Z Y T U

S z y m k i e w i c z  D .: F lora wysp oceanicznych ......................................   str.

W  o j t u s d a k  R.: W yn ik i najnowszych badań nad m o w ą  pszczół* .......................  „

T u r  n a  u - M o r a w s k a  M.: O siarczku ołow iu zwainym galeną ................................

P a w ł o w s k i  B.: Nasze w ierzby ......................................................................................  „

K u r y ł o w i c z  W . : Nowe sposoby wytwarzania penicyliny ...................................  ,,

K r a c h  W . M.: Ostatni zalew  morski w  P o ls c e ...................................................  „

Z n a s z e j  p r z y r o d y :  .................................., .................... .........................................  „

W y lęg  troci.

D r o b i a z g i  p r z y r o d n i c z e :  ................................................................................

Zjawiska statystyczne w  krajobrazie zimowym.

Gatunkowa ochronią roślin.

B iologiczna flora wysp brytyjskich.

Zawartość w ody w  żyw ej materii.

Okręt wojenny z lodu.

P r z e g l ą d  w y d a w n i c t w :   , . . .  „

J. A. Thomson —  Science old and new.

H. W oods —  Palaeontology kwertebrate.

Hasło ogrodniczo-rolnicze.

W y d a w n i c t w a  n a d e s ł a n e :    „

O d e z w a :       „

Adres Redakcji i Adm in istracji:

R e d a k c j a :  Z. Grodziński —  Zakład anatomii porównawczej U. 
Kraków, św. Anny 6. —  Telefon  566-92.

A d m i n i s t r a c j a :  Br. Kokoszyńska —  Kraków, Podwale 1.

65

69

73

76

82

85

89

90

94

96

96

J.



L

Rocznik 1947 Zeszyt 3 (1767)

> t

PISMO PRZYRODNICZE
ORGAN POLSKIEGO T-WA P R Z Y R O D N I K Ó W  IM. K O P E R N I K Ai

D. SZYM KIEW ICZ

FLORA WYSP OCEANICZNYCH

W yspy oceaniczne są" to bardzo osobliwe 
siedliska. Zawdzięczają swoje powstanie 
wylewom wulkanicznym z dna oceanów 
i na niejednej z  nich są czynne wulkany, 
np. na wyspach Hawajskich. Przez to są te
renami młodymi, co nadaje ich florom ce
chy szczególne.

Zostały one zasiedlone przez imigrantów 
z otaczających lądów. Najrozmaitsze rośli
ny tam dotarły, przyniesione przez wiatry 
i ptaki, rzadziej przez prądy morskie. Ude

rzający jest przy tym brak roślin nagona- 
siennych, tylko na wyspach Fidshi wystę
pują araukarie — jest to jedyny wyjątek.

Nie wiele mogło dotrzeć gatunków przez 
wielkie obszary oceanów. Toteż flory w y
spiarskie są ubogie. Na największych z po
między nich — na wyspach Hawajskich 
mających powierzchnię 17.300 km2 — rośnie 
tylko 704 gatunki roślin nasiennych i 147 pa
protników i to pomimo bardzo korzystnych 
warunków klimatycznych. Na mniejszych

TA B E LA  1 

Rośliny okrytonasienne

W yspy
Ich powierzchnia 

w km2
Ogólna liczba 

rodzajów
Rodzaje

endemiczne
Ogólna liczba 

gatuuków
Gatunki

endemiczne

Hawajskie 13.700 230 31 704 521— 74%
Galapagos 7.400 204 2 500 205-41 „
Kanaryjskie 7.167 426 13 1162 ■ 371— 32,,
Juan Fernandez 180 83 11 145 96— 66 „
Św. Heleny 113 38 6 53 34— 64 „

Rodriguez 80 131 3 169 33 - 20 „

Podane tu liczby nie obejmują roślin zawle- przez kozy rodzim ej flory, która liczyła zaledwie
czonych przez człowieka. Tych może być bardzo 53 gatunki, rośnie około 700 gatunków zawleczo-
dużo, np. na wyspie św. Heleny po zniszczeniu ( nych przez człowieka.
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jest odpowiednio mniej. Tabela I daje 
o tym należyte pojęcie. Z niej widać, że w y 
spy Kanaryjskie z 1.162 gatunkami roślin 
okrytonasiennych (w  Polsce jest ich 2.100), 
stanowią pewnego rodzaju wyjątek, co się 
tłumaczy niewielką odległością dzielącą je 
od kontynentu Afrykańskiego.

Imigranci z biegiem czasu ulegli przemia
nom: wytworzyły się nowe gatunki. Jest ich 

- stosunkowo bardzo dużo, co obok ubóstwa 
stanowi jedną z najwybitniejszych cech flor 
wyspiarskich. Jak to widać z tablicy I, na 
wyspach Hawajskich ich stosunkowa ilość 
dochodzi do 74% a więc przewyższa trzy
krotnie liczbę gatunków o szerszym rozsie
dleniu. W iąże się to niewątpliwie iz tym, że 
są to wyspy najbardziej izolowane, pośrod
ku Oceanu Spokojnego między A zją  i  Am e
ryką.

Tak wielka liczba gatunków endemicz
nych wskazuje na to, że na wyspach oceani
cznych jest. bardzo ułatwione ich powsta
wanie albo może utrzymywanie się przy 
życiu skutkiem izolacji ograniczającej w al
kę o byt. Dochodzi do tego, że imigranci 
w  ogóle znikają. Świadczy o tym wielka 
ilość rodzajów szeroko rozsiedlonych, ale 
reprezentowanych na wyspach wyłącznie 
przez gatunki endemiczne a więc tam w y 
tworzone. Pierwotni przedstawiciele takich 
rodzajów, którzy przywędrowali na wyspy 
z szerokiego świata, musieli tu ulec całko
witej przemianie. Omawiane zjawisko za
znacza się bardzo silnie: rodzajów nieende- 
micznych złożonych wyłącznie z gatunków 
endemicznych jest na wyspach Hawajskich 
aż 96 a na malutkiej wysepce Rodriguez 
położonej na oceanie Indyjskim jeszcze 24.

Im mniejsza jest wyspa, tym mniejsza 
powierzchnia przypada na jeden gatunek na 
niej wytworzony. Pisałem już o tym we 
«Wszechświecie». Przypominam odnośne 
dane. A  więc na najmniejszej z przytoczo
nych wysp — na Rodriguez —  jeden gatu
nek endemiczny przypada na powierzchnię 
2,4 km2 a na największych — na Hawa
j a c h —  na 33 km', zatem na powierzchnię 
z górą dziesięć razy większą. Są to wszystko 
liczby bardzo małe w porównaniu z takimi

liczbami dla dużych siedlisk, pochodzenia 
nie wulkanicznego. Na przykład na Nowej 
Zelandii, mającej 1.061 endemicznych ga
tunków roślin okrytonasiennych na po
wierzchni 270.900 km-, na jeden gatunek 
przypada 255 km".

Przytoczone powyżej fakty świadczą 
o tym, że wyspy oceaniczne dostarczają cen
nych danych o powstawaniu gatunków. Nic 
też dziwnego, że D a r  w  i n o w  i myśl 
o ewolucji organizmów przyszła w  czasie
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Ryc. 1. G a l a p a g o s :  1. Albemarle, 2. Indefa- 
tigable, 3. Narborough, 4. James, 5. Ghatham, 
6. Charles, 7 a. Bindloe, 7 b. Hood, 8. Abingdon, 
9. Barrington, 10. Tower, 11. Duncan, 12. Jervis, 

13 a. Culpepper, 13 b. Wenman.

jego sławnej podróży naokoło świata w ła
śnie na wyspach Galapagos.

Zobaczmy tedy, jakich wskazówek o po
wstawaniu gatunków dostarczają wyspy 
oceaniczne. Przede wszystkim czynią one 
prawdopodobnym, że nowy gatunek po
wstaje tylko w  jednym miejscu. W ynika to 
z faktu, że jeżeli ma się do czynienia z ar
chipelagiem, jak to nieraz bywa, to najw ię
cej jest endemicznych gatunków rosnących 
tylko na jednej wyspie, mniej — występu
jących na dwóch, jeszcze mniej na trzech 
i Id. Na przykład na wyspach Galapagos 
(ryc. 1) mamy takie stosunki (tab. II).
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TA B E LA  II 

Endemiczne gatunki archipelagu Galapagos 
rosnące na określonej liczbie wysp

Ilość wysp: t 2 3 4 5 6 7 8
Ilość gatunków: 80 45 18 11 }5  9 11 7

Ilość wysp: 9 10 11 12 17
Ilość gatunków: 1 3 4 3 1

»
Dalej flora archipelagów wskazuje na to, 

że nowych gatunków tworzy się tym więcej, 
im teren jest większy, starszy i ma bardziej 
urozmaicone warunki. Bardzo pouczające są 
w  tym względzie wyspy Kanaryjskie (ryc. 2) 
i Hawajskie (ryc. 3).

Dla wysp Kanaryjskich mamy stosunki 
przedstawione w tabeli III,

TA B E LA  II I  

W yspy Kanaryjskie

W yspy Ich pow. 
w km8

Największe 
wzniesienie 

w m

Gatunki j 
rosnące 
tylko na] 

danej 
wyspie I

Tenerife 1946 3715 81
Fuereventura 1722 860 11
Gran Canaria 1376 1898 57
Lanzarote 741 684 8
Palma 726 2356 16
Gomera 378 1340 17
H ierro 278 1512 7

Jak widzimy, ilość wytworzonych na po
szczególnych wyspach gatunków zmniejsza 
się stopniowo z powierzchnią. Ale jedno
cześnie zaznacza się wyraźnie wpływ wznie 
sienią nad poziom morza, co powoduj 
większą rozmaitość klimatyczną (większ 
opady w  większych wysokościach itp.) 
A  więc na czele stoi największa i zarazę®? 
najwyższa Tenerifa z 81 gatunkami a nie 
wiele mniejsza ale za to niska Fuereventun 
ma ich tylko 11. Natomiast następna por 
względem wielkości nieco mniejsza ale wy 
soka Gran Canaria wykazuje 57 gatur 
ków itd.

Na wyspach Kanaryjskich nie zaznacza 
się wpływ wieku terenów. Mamy to bardzo 
wyraźnie na wyspach Hawajskich (tab. IV ).

Ryc. 2. W y s p y  K a n a r y j s k i e :  1. Tenerife, 
2. Fuereventura, 3. Gran Canaria, 4. Lanzarote, 

5. Palma, 6. Gowera, 7. Hierro.

TA B E LA  IV
W yspy Hawajskie

W yspy

Ich
powierzchnia 

w milach 
kwadratowych

Najwyższe 
wzniesienie 
w stopach

Ilość gatun
ków właści
wych danej 

wyspie

Haw aii 4210 13823 43
Maui 728 10032 63
Oahu 600 4030 72
Kauai 547 5250 61
M olokai 261 4958 14
Lanai 139 3480 7 ’
Niihau 97 1304 0

j Kahoolawe 69 1472 . 1

W ytworzyły się one na grzbiecie podmor
skim idącym w  kierunku N W W  — SEE. 
Najstarsze wyspy są położone na zachod
nim krańcu, ku wschodowi są coraz młod
sze. Najmłodszą jest wyspa Hawaii, na któ
rej jest czynny wulkan. Wdek wysp zazna-

Ryc. 3. W y s p y  H a w a j s k i e :  1. Hawaii* 
2. Maui, 3. Oahu, 4. Kauai, 5. Molokai, 6. Lanai, 

7. Niihau, 8. Kohoolawe.
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cza się dalej posuniętą erozją. Jednocze
śnie młodsze wyspy mają na ogół większą 
powierzchnię: najmłodszą jest właśnie naj
większa. W  ten sposób wielkość i wiek zm ie
niają się w  przeciwnych kierunkach. Po
ciąga to ten skutek, że najbogatszą we w ła
sne gatunki nie jest ani najstarsza z wysp 
ani najmłodsza, lecz środkowa, mianowicie 
wyspa Oahu, na której leży miasto Hono
lulu.

Skład flor na wyspach oceanicznych jest 
naturalnie różny, podobny na ogół do flory 
najbliższego kontynentu. I tak Galapagos 
i Juan Fernandez mają flory zachodnio- 
amerykąńskie. Na pierwszym miejscu stoją 
na nich złożone, których jest na Galapagos 
61. gatunków (12%) na ogólną ilość 500, a na 
Juan Fernandez 28 na 145 (19%). Zarazem 
mało jest storczyków, tej największej obok 
złożonych rodziny, bo na Galapagos rosną 
tylko 3 gatunki a na Juan Fernandez nie ma 
żadnego. Jest to ciekawe, bo wyspy Gala
pagos leżą na równiku. A le właśnie Am e
ryka pacyficzna odznacza się szczególnym 
bogactwem złożonych i ubóstwem storczy
ków. Na przykład w  Kalifornii na 3.555 ga
tunków jest złożonych 507 (14%) a storczy
ków 22 (1%). W  przeciwieństwie do tych 
dwóch grup wysp, Polinezja odznacza się 
obfitością storczyków i małą liczbą złożo
nych. Na przykład na Tahiti na ogólną ilość 
407 gatunków roślin okrytonasiennych rosną 
33 gatunki storczyków (8% ) i 16 gatunków 
złożonych (4%). Charakter flory jest tu zbli
żony do A z ji wschodniej obfitującej w  stor
czyki a ubogiej w  złożone: na przykład na 
Jawie na ogólną ilość 3.658 gatunków jest 
storczyków 538 (14%) a złożonych 86 (2%). 
Tahiti leży wprawdzie pośrodku Oceanu 
Spokojnego ale między nim  a lądem azja
tyckim rozsiana jest wielka ilość wysp 
(Fidshi i inne), podczas gdy na wschód aż 
do brzegów Ameryki rozciąga się pustka 
oceanu.

Bardzo ciekawe są pod względem składu

swojej flory wyspy Hawajskie. Są one na j
bardziej odosobnione. Położone pośrodku 
Oceanu Spokojnego, nie mają żadnych łącz
ników z lądami A zji i Ameryki. Od Po li
nezji są także odosobnione, jeżeli nie liczyć 
wrysepek koralowych (Bikini m. i.). Nic też 
dziwnego, że flora ich jest najbardziej oso
bliwa z największym odsetkiem gatunków 
endemicznych. Jednocześnie zaznacza się po
krewieństwo z Ameryką pacyficzną przez 
bogactwo złożonych i ubóstwo storczyków: 
na ogólną ilość 704 gatunki jest złożonych 
68 (10%) a storczyków tylko 3.

Obie przytoczone tu rodziny są szczególnie 
ważne. Są to rodziny najbardziej liczne: 
storczyków jest około 17 tysięcy gatunków 
a złożonych około 14 tysięcy. Z drugiej 
strony rozsiewają się one łatwo przez w ia
try: storczyki skutkiem nadzwyczajnie drob
nych nasion (m ilionowe części grama), zło
żone zaś przez puch, w  który są opatrzone 
drobne ich owoce. Co do storczyków zachodzi 
jednak komplikacja, bo nasiona ich w przy
rodzie kiełkują tylko przy współudziale oso-, 
bliwych grzybów, które naturalnie nie ko
niecznie muszą być obecne na wyspach.

Łatwością rozsiewania tłumaczy się także 
liczne występowanie paprotników na w y
spach, np. na wyspach Hawajskich jest 147 
gatunków paprotników na 704 gatunki roślin 
okrytonasiennych, na Galapagos 86 ryi 500, 
na Tahiti 154 na 412 itp. Ciężkie nasiona ro
ślin nagonasiennych są prawdopodobnie 
przyczyną braku tych roślin na wyspach 
oceanicznych.
* WTreszcie o ile chodzi o osobliwości eko
logiczne roślin na omawianych wyspach, 
warto jest wspomnieć o obfitości roślin drze
wiastych. Rośliny zielne są na dalszym pla
nie i nawet rośliny gdzieindziej zielne na 
wyspach oceanicznych przemieniają się 
w  drzewiaste, jak na przykład bodziszki (Ge
ran ium ) na wyspach Hawajskich i mlecze 
(Sonchus) na Kanaryjskich. Przyczyna tego 
dziwnego zjawiska nie jest znana.
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R. J. WOJTUSIAK

WYNIKI NAJNOWSZYCH BADAŃ NAD „MOWĄ“ PSZCZÓŁ

Pszczoły, jako owady społeczne, tworzące 
rodziny liczące do 75.000 osobników, wyka
zują wyraźny i skomplikowany podział pra
cy. .Na to, aby ta praca szła w  ulu składnie, 
muszą wykazywać zdolność porozumiewania 
się między sobą. Pierwsze dokładniejsze 
fakty odnoszące się do «m owy» pszczół od
krył w  r. 1923 prof. K a r o l  F r i s c h ,  zna
ny i u nas z książeczki swej «Życie pszczół-*, 
tłumaczonej na język polski. Wskazał on 
Wówczas na trzy zasadnicze składniki «mo- 
w y» pszczół, które dla zrozumienia wyników 
ostatnich badań, warto przypomnieć.

Pszczoły robotnice rozpoczynają w \yieku 
około 20 dni opuszczać ul i udają się na po
szukiwanie pokarmu. Znalazłszy obfite źró
dło pożytku, napełniają swe wole nektarem 
lub koszyczki pyłkiem i lecą iz powrotem 
do ula. Tu oddają przyniesione zapasy in
nym robotnicom, same zaś zaczynają wyko-

Ryc. 1. Droga pszczoły a — przy tańcu «okrę- 
canym», b — przy tańcu «wywijanym».

nywać osobliwe ruchy, które F r i s c h  na
zwał «tańcem». Albo kręcą się w  kółko, na j
pierw w  jedną stronę, później w  drugą, w y
konując tzw. taniec «okręcany» (ryc. 1 a) 
albo też zataczają półkola a raczej ósemki, 
raz w  prawo, raz w  lewo. W  linii łączącej 
oba półkola wykonują przy tym szybkie ru
chy odwłokiem, potrząsając nim na boki. 
Jest to tzw. taniec «w yw ijany» (ryc. 1 b>.

Ruchy taneczne alarmują inne pszczoły- 
zbieraczki, które wylatują z ula na poszuki
wanie źródła pokarmu, o jakim  wiadomość 
przyniosła pierwsza zbieraczka. Taniec jest 
więc pierwszym składnikiem mowy pszczół 
informującym pszczoły-zbieraczki o obfitym 
pożytku w terenie. Tańce mają miejsce tylko 
wówczas, gdy pierwsza zbieraczka znajdzie 
dużo pokarmu, w przeciwnym razie wraca 
i spokojnie oddaje robotnicom przyniesiony 
zapas, nie wykonując żadnych specjalnych 

' ruchów. Pierwotnie przypuszczał F r i s c h ,  
że taniec «okręęany» wykonują pszczoły, 
które znalazły obfite źródło nektaru, nato
miast zbieraczki pyłku miały wykonywać ta
niec «w yw ijany».

PszCzoły-zbieraczki, wyleciawszy z u la  na 
poszukiwanie pokarmu, kierują się zapa
chem tego gatunku kwiatów, jaki przyniosła 
z sobą zbieraczka-wywiadowczyni. Na inne 
gatunki kwiatów nie zwracają zupełnie uwa
gi. Zapach kwiatów jest więc drugim zasad
niczym składnikiem «m owy» pszczół. Jest on 
Zarazem  przyczyną, że i wśród zbieraczek 
czy to pyłku, czy to nektaru, istnieje rów
nież podział pracy. Jedne zbierają z jednego, 
inne z innego gatunku kwiatów.

W śród mnóstwa kwiatów, kierują się 
pszczoły ku tym, przy których pierwsza zbie
raczka, powróciwszy z ula, zaczyna znowu 
rozsiewać charakterystyczny zapach ze 
swych gruczołów wonnych. Gruczoły te 
mieszczą się na odwłoku na fałdzie skóry 
pomiędzy 5—6 członem. Pszczoła uwypukla 
ten gruczoł i wachlując skrzydełkami, roz
siewa zapach z niego wokoło. Zapach ten 
stanowiący trzeci element «m owy» pszczół, 
zwabia okazy zaalarmowane tańcem i zapa
chem danego gatunku kwiatów i pozwala 
odnaleźć im bezpośrednie źródło pokarmu.

Wymienione trzy składniki «m owy» 
pszczół tłumaczyły wiele faktów z życia 
tych owadów. Istniały jednak pewne z jaw i
ska, które kazały przypuszczać, że nie są to 
jedyne czynniki, które grają rolę przy po
rozumiewaniu się tych owadów. Wiadomo
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np., że w  czasie rojenia się pszczół rój, opu
szczający ul, wysyła naprzód pszczoły-wy- 
wiadowczynie, które wyszukują miejsce od
powiednie do osadzenia się nowego społe
czeństwa. Pszczoły te, wróciwszy, informują 
w jakiś sposób całe grono pszczół wraz 
z  /matką i  gromada, licząca tysiące osobni
ków, leci w  to miejsce, zakładając nowe 
gniazdo. Obserwacje te i inne nasuwały 
przypuszczenie, że pszczoły muszą w  jakiś 
sposób informować swe towarzyszki o  kie
runku, w  jakim  mają one lecieć, i o odle
głości.

Z drugiej strony okazało się, że i rola tań
ców pszczelich nie jest taka jasna, jaką się 
F r i s c h o  w i  wydawała pierwotnie. W  cza
sie doświadczeń nad zdolnością rozpoznawa
nia się pszczół z rozmaitych uli, karmiono 
pszczoły obficie roztworem cukru w  bliskiej 
odległości od ula. W  obserwacyjnym ulu 
można więc było obserwować jedynie tańce 
«okręcane». Aby wywołać tańce «w yw ija - 
ne», podawano zbieraczkom pyłku obfite za
pasy tych materiałów lub mączkę. Pszczoły 
zbierały dostarczony pyłek lub skrobię 
i wróciwszy do ula tańczyły, ale zamiast 
tańca « wywijanego* taniec «okręcany», taki 
sam jak zbieraczki miodu. Zjawiska tego 
nie umiano wówczas wytłumaczyć.

Wytłumaczenie tych niejasności w  zupeł
nie nieoczekiwany i sensacyjny wprost spo
sób oraz dalsze pogłębienie wiadomości 
o «m ow ie» pszczół przynosi najnowsza praca 
K. F r i s c h a ,  przebywającego obecnie 
w  Grazu, opublikowana w  szwajcarskim
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Ryc. 2. Rytm tańca «wywijanego» jako wskaźnik oddalenia miejsca karmienia od ula. Na osi 
odciętych zaznaczono odległość karmnika od ula, na osi rzędnych ilość zwrotów tanecznych

w  15 sekundach.

czasopiśmie «Experientia» pod koniec 1946 
roku. W  czasie dawniejszych doświadczeń 
karmił badacz ten pszczoły w nieznacznej 
stosunkowo odległości od ula. Zbieraczki 
nektaru karmione syropem z cukru wyko
nywały istotnie tańce «okręcane». Dwa lata 
temu rozpoczął F  r i s c h doświadczenia, 
podczas których karmił pszczoły w odległo
ści kilkuset metrów od ula. Ku wielkiemu 
jego zdziwieniu okazało się, że wszystkie 
pszczoły karmione, wróciwszy do ula, tań
czyły nie «okręcanego» lecz « wywijanego*, 
a więc wykonywały ruchy,' które uważano 
za charakterystyczne dla zbieraczek pyłku. 
Jeżeli fakt ten połączy się z obserwacjami 
nad zbieraczkami pyłku, gdzie pszczoły zbie
rające pyłek w  pobMiau ula tańczyły «okrę- 
canego» zamiast «wyw ijanego» musiało w y
łonić się przypuszczenie, że istnieje jakaś za
leżność pomiędzy typem tańca a odległością. 
Wobec tego F r i s c h  zaczął karmnik, znaj
dujący się w pobliżu ula, przenosić coraz to 
dalej i  zauważył, że do jakichś 50— 100 me
trów wykonują pszczoły taniec «okręcany», 
powyżej zaś 100 metrów taniec «w yw ijany». 
To samo okazało się, gdy karmnik, (znajdu
jący się w  odległości kilkuset metrów od ula, 
zbliżał stopniowo do ula. Znów na odległo
ści 50— 100 metrów następowała zmiana tań
ca «wyw ijanego» na «okręcany». Tak więc 
okazało się, że rodzaj tańca wcale nie zależy 
od typu zbieraczek, czy są to zbieraczki nek
taru, czy pyłku, lecz od odległości.

Na tym jednak nie koniec. Okazało się, że 
u pszczół, wykonujących taniec wywijany,
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występują również pewne różnice zależnie 
od odległości. Okazy wracające z odległości 
mniejszych, ale zawsze powyżej 100 metrów, 
tańczą szybciej, aniżeli wracające ;z odległo
ści większych. Ilość zwrotów tanecznych jest 
przy tym odwrotnie proporcjonalną do odle
głości. Najlepiej ilustruje to załączony w y 
kres (ryc. 2). Pszczoły karmione w  odległości 
około 100 metrów od ula wykonywały po po
wrocie około 10 zwrotów tanecznych na 
15 sekund. Przy odległości około 3 kilome
trów już tylko 2 zwroty. W  ten sposób z ze
garkiem w  ręku można obliczyć odległość 
z jakiej pszczoły wracają z dokładnością 
około 100 metrów. Pszczoły nie tylko infor
mują więc towarzyszki rodzajem tańca, czy 
należy lecieć bliżej, czy dalej niż 100 me
trów, ale w  razie odległości większych niż 
100 metrów wskazują równocześnie dokład
niejszą odległość od ula.

Pozostawało do rozstrzygnięcia jeszcze za
gadnienie kierunku, w  jakim  pszczoły za
alarmowane przez pierwsze zbieraczki, mają 
lecieć. Pierwsze wskazówki o tym, że 
pszczoły istotnie muszą informować się
0 kierunku lotu dały doświadczenia, w  któ
rych 9 pszczół karmionych było przy zapa
chu tymianku w  odległości około 300 me
trów od ula w  kierunku północnym. W  róż
nych miejscach w  trawie i w  różnych od
ległościach od ula znajdowały się kartoniki 
z zapachem tymianku, przy których siedzieli 
obserwatorowie, notując ilość pszczół no
wych, zwerbowanych przez zbieraczki 
z miejsca karmienia. Okazało się, że w  ciągu 
godziny przyleciało do miejsca karmienia
1 do punktów kontrolnych położonych w tym 
samym kierunku i w  dość znacznej odległo
ści od ula ponad 100 pszczół. Natomiast na 
miejscach kontrolnych położonych w  pobli
żu ula i w  okolicach leżących w innych kie
runkach nie pokazały się żadne pszczoły 
lub też tylko bardzo nieliczne. To samo dało 
się zauważyć, gdy miejsce karmienia zało
żone zostało w  kierunku południowym od 
ula.

Pszczoły karmione obficie w jakimś m iej
scu określonym, wskazywały więc wysyła
nym przez siebie towarzyszkom kierunek,

w jakim mają lecieć, aby trafić do karmni
ka. Obserwacje przeprowadzone w  ulu do- * x 
świadczalnym wykazały, że zależnie od kie
runku, w  którym źnajdował się karmnik, 
zmieniały pszczoły w  tańcu «wywijanym » 
kierunek tego małego odcinka drogi, po któ
rym biegną prosto pomiędzy obiema pętla
mi figury tanecznej. Na tym właśnie odcin
ku wykonywują charakterystyczne potrząsa
nie odwłokiem. Okazało się dalej, że kieru
nek tego odcinka figury tańca zmieniał się 
w ciągu dnia wraz ze zmianą położenia 
słońca na niebie. Pszczoły kierowały się więc 
kierunkiem promieni słonecznych i przeka
zywały wiadomości o tym swym towarzysz
kom. Przekonał się o tym F  r i s c h, obser
wując dokładnie tańce pszczół przy kolejnym 
ustawieniu karmnika na północ od ula, na 
południe, na wschód i na zachód. Gdy karm- 

, nik znajdował się w  tym samym kierunku 
co i słońce, wtedy zbieraczki przebiegały 
środkowy odcinek figury tanecznej pionowo 
w  górę (ryc. 3 a). Gdy karmnik znajdował 
się po drugiej stronie ula niż słońce, odcinek 
środkowy zakreślanej figury biegł pionowo 
z góry w  dół (ryc. 3 d). Przy położeniu karm
nika na lewo od słońca skierowywały się 
pszczoły w czasie tańca również w  lewo 
(fig. 3 b ) i to o taki sam kąt w stosunku do 
pionu, pod jakim przecinały się linie łączące 
słońce i karmnik z ulem. Przy położeniu 
karmnika na prawo od słońca ustawiają 
pszczoły środkowy odcinek tanecznej figury 
znowu na prawo pod tym samym kątem, 
pod jakim ustawione są słońce i karmnik 
w  stosunku do ula (ryc. 3 c).

Obserwacje te odnosiły się do pszczół tań
czących na pionowych plastrach w ulu ob
serwacyjnym. Inaczej zupełnie wyglądało 
wskazywanie kierunku u okazów, które tań
czyły w  płaszczyźnie poziomej. Zbadano to 
w ten sposób, że obracano cały ul tak, iż 
wszystkie plastry położone były poziomo, 
albo też obserwowano pszczoły tańczące na 
podłodze ula znajdującego się w położeniu 
normalnym lub też na jego deseczce w loto
wej. Teraz pszczoły wskazywały wprost kie
runek, w  którym znajdowało się miejsce 
karmienia ich obfitym syropem. Gdy obra-



72 W S Z E C H Ś W I A T

Ryc. 3. W skazywanie kierunku przez pszczoły przy  położeniu słońca na południowy-wschód od 
ula. Szkic figury tanecznej u dołu, na lew o każdego rysunku, wskazuje przebieg środkowego

odcinka tańca «w yw ijanego».

cano ul, zmieniał się równocześnie kierunek 
odcinka środkowego zakreślanej figury, któ
rym pszczoły wskazywały drogę do karm
nika.

Pszczoły potrafią więc wskazywać w ysy
łanym przez siebie towarzyszkom dokładny 
kierunek lotu w  dwojaki sposób. Tańcząc na 
płaszczyźnie poziomej wskazują wprost k ie
runek, w  którym leży karmnik. Przy tańcach 
na płaszczyźnie pionowej podają kąt, pod ja 
kim należy lecieć w  stosunku do promieni 
słonecznych, aby trafić do miejsca przezna
czenia. Łącznie z podaniem odległości w  tym 
samym tańcu, stanowi to wskazówkę zupeł
nie wystarczającą do znalezienia źródła ob fi

tego pokarmu. Tym  bardziej, że przy karm
niku znajduje się zapach rozsiewany przez 
pierwsze zbieraczki.

Jest rzeczą ogromnie interesującą, że 
pszczoły wskazują kierunek lotu nie tylko 
w dni pogodne, gdy słońce jest dobrze w i
doczne. Wskazują ten kierunek także i w dni 
pochmurne. F r i s c h  przypuszcza, że praw
dopodobnie owady te wykazują wrażliwość 
na promieniowanie podczerwone, na które 
oko człowieka nie reaguje zupełnie. Prom ie
niowanie podczerwone przenika przez mgłę 
i chmury i mogłoby wskazywać im położenie 
słońca w dni pochmurne. Dalsze badania 
muszą to zagadnienie rozstrzygnąć.
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M. TURNAU-M ORAW SKA

O SIARCZKU OŁOWIU, ZWANYM GALENĄ

Każdy słyszał o kryształach galenitu, 
zwanego pospolicie galeną. Jest to minerał 
o znaku chemicznym PbS, który to znak 
mówi, że na każdą cząsteczkę ołowiu przy
pada jedna cząsteczka siarki. Tworzy on 
często duże i ładne kryształy o formie ko
stek, rżadziej ośmiościanów lub też kombi
nacji obu form (rys. 1). Jest barwy ołowia- 
no-szarej, a odcieniem fiołkowym i ma 
silny blask metaliczny, zwłaszcza na świeżo 
odłupanej ścianie. Posiada tak zwaną do
skonałą łupliwość, to znaczy, że gdy ude
rzymy kryształ galeny lub naciśniemy jego

Rys. 1. Model doskonale wykształconego krysz- 
sztalu galeny.

ścianę ostrym narzędziem, kawałek kry
ształu odłamie się, równolegle do ścian sze
ścianu, nawet gdy jego forma zewnętrzna 
jest ośmiościenna. Twardość galeny jest 
niewielka, nieznacznie tylko większa od 
twardości soli kuchennej, która rysuje się 
już paznokciem. Jest to minerał ciężki, sie
dem i pół razy cięższy od wody. Galena na
leży do minerałów bardzo pożytecznych. 
Używa się je j do wyrobu kryształków de
tektorowych i do wytapiania ołowiu. Ołów 
zaś jest używany do wyrobu kabli, akumu
latorów, rur, śrutu, kul do szrapneli, płyt, 
szkła ołowiowego oraz do różnych stopów 
lutowniczych i drukarskich.

Zawartość ołowiu w dostępnych bezpo
średniemu badaniu zewnętrznych częściach 
ziemi wynosi tylko 0,0003%. Galena jest 
wprawdzie najważniejszym, ale nie jedy

nym minerałem, zawierającym w swym 
składzie ołów. Jako więc minerał budujący 
skorupę ;ziemską jest galena nadzwyczaj n i
kłą w  stosunku do skaleni (glinokrzemia-

Rys. 2. Obraz struktury wewnętrznej kryształu 
według IIauy’ego.

nów sodu, potasu i wapnia), które stanowią 
prawie 60% skorupy ziemskiej. A  mimo to 
geolog czy mineralog odnosi się z zaintere
sowaniem do galeny i to nie tylko jako su
rowca, z którego otrzymuje się ołów. Jest 
to bowiem jeden z tych mierałów, które 
w  historii mineralogii odegrały rolę w y
bitną, dzięki znakomitej łupliwości, równo
ległej do ścian sześcianu. Podkreślamy 
zwrot: «równoległej do ścian sześcianu», 
gdyż zjawisko łupliwości kostkowej dopro
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wadziło wybitnego uczonego Francuza Rene  
J u s t  H a u y d o  stworzenia teorii budowy 
wewnętrznej kryształu. Stwierdza on, że z ja 
wiska łupliwości minerałów wówczas tylko 
mogą być wyjaśnione, jeśli się przyjmie, że 
kryształy składają się z cząsteczek, ściśle'do 
siebie przylegających o kształcie odpowia
dającym najprostszej formie krystalografi
cznej danego minerału. Kryształ galeny zbu
dowany jest z cząsteczek o formie sze
ściennej (rys. 2), z których utworzyć można 
zarówno form y sześcienne, jak i ośmio- 
ścienne, jak i kombinacje obu brył. Łupli- 
wość jednak stosuje się do form sześcien
nych, jako do elementarnych cegiełek.

Hypoteza H a u y e ’go z tego względiu za
sługuje na uwagę i  na uznanie, że pierwsza 
i już w  X V III  w. wskazała drogę do w y ja 
śnienia budowy wewnętrznej kryształów. 
Jednak wkrótce okazało się, że stoi ona 
w  sprzeczności z teorią wyjaśniającą różne 
tzjawiska fizyczne, jak ściśliwość i  roizprężli- 
wość ciał, zjawiska cieplne, świetlne itp. 
Dlatego też nie mogła się utrzymać. W  w ie
ku 19-tym B r a v a i s  (Francuz) i F r a n - ,  
k e n h e i m  (N iem iec) zbudowali teorię 
tzw. sieci przestrzennych, czyli prawidłowo 
uszeregowanych punktów w  przestrzeni,

Rys. 3. Obraz struktury wewnętrznej kryształu 
według teoryj współczesnych.

w których rozmieszczone są swobodnie 
drgające cząsteczki materii (rys. 3). Do roku 
1912 hypoteza sieci przestrzennych była ty l
ko hypotezą, o tyle mającą prawo bytu, że 
wnioski z niej wysnute były zgodne z do
świadczeniem. Udowodnienie je j natrafiało 
na poważne trudności. Odległości m iędzy-

atomowe wyrażają się bowiem w  stumilio- 
nowych częściach centymetra, czyli są to 
wielkości tysiąc razy mniejsze od długości 
fa li świetlnej. Nie można zatem było zba
dać budowy wewnętrznej kryształów przy 
pomocy światła widzialnego. Nadawałyby 
się do tego celu jedynie promieniowanie 
o fa li krótszej, takiej z jaką mamy do czy
nienia w  promieniach Rentgena.

Rys. 4. Obraz struktury wewnętrznej kryształu 
galeny. W iększe puste kółka oznaczają atomy 

ołowiu, mniejsze, pełne, atomy siarki.

W  r. 1912 fizyk niemiecki L  a u e wpadł 
na genialny pomysł użycia kryształów jako 
siatek dyfrakcyjnych do uginania promieni 
Rentgena. W yszedł on z założenia, że jeśli 
słuszne są przewidywania fizyków co do 
długości fali promieni Rentgena i przewi
dywania mineralogów co do rozmiarów ele
mentów sieci przestrzennej, to kryształ był
by siatką dostatecznie subtelną, aby w yw o
łać ugięcie promieni Rentgena. Doświadczę- - 
nie Lauego udało się i stąd okazało się, że 
słuszną była zarówno hypoteza fizyków, jak 
i mineralogów. Okazało się przy tym, że 
elementami budującymi kryształ nie są dro
biny ani grupy drobin, lecz pojedyncze ato
my względnie jony czyli atomy posiadające 
ładunki elektryczne. Obrazem sieci prze
strzennej galenitu jest rys. 4. Ten typ jest 
bardzo rozpowszechniony w  świecie m ine
rałów, jest on również obrazem soli kamien
nej Na Cl. Doświadczenie Lauego jest uwa
żane przez wielu uczonych za najważniej
sze zdarzenie, zarówno dla postępu fizyki 
jak i mineralogii, w obecnym stuleciu.
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Teoria budowy sieci przestrzennych w y 
jaśniła m iędzy innymi także zjawisko tzw. 
izomorfizmu czyli równopostaciowości m i
nerałów o analogicznej budowie chemicz
nej oraz zjawisko tworzenia się jednorod
nych mieszanin minerałów równopostacio- 
wych. Badania kryształów zapomocą pro
mieni Rentgena wykazały, że możliwość 
tworzenia się kryształów mieszanych jest 
nie tyle uwarunkowana analogią składu 
chemicznego oraz zewnętrznych form kry
stalograficznych, co analogią rozmiaru 
sieci przestrzennych i liczbą oraz rozłoże
niem elementów w  tej sieci. Znane są m i
nerały o analogicznym składzie chemicz
nym i tworzące identyczne kryształy a nie 
tworzące nigdy kryształów mieszanych, 
podczas gdy na przykład glinokrzemiany 
sodu i wapnia, mimo, że sód i wapń mają 
odmienną wartościowość tworzą mieszaniny 
izomorfijne we wszelkich możliwych sto
sunkach. Tworzą one ważny wśród minera
łów skałotwórczych szereg plagioklazów. 
Widocznie sód i wapń mogą się wzajemnie 
zastępować w  sieci przestrzennej. Badania 
dotyczące budowy sieci przestrzennej m i
nerałów wykazały, że przy tworzeniu się 
mieszanin izomorfijnych odgrywa rolę w iel
kość tzw. promieni atomowych, oznaczającą 
sferę wzajemnego oddziaływania atomów 
w sieci od której zależy możliwość większe
go lub mniejszego ich zbliżenia a stąd roz
miarów elementów sieci. Okazało się też, że 
wielkość promieni atomowych sodu i wa
pnia są do siebie zbliżone.

Galena tworzy często mieszaninę izomor- 
fijną z argentytem, siarczkiem srebra Ag2S. 
Jednak mieszalność obu związków z powo
du różnicy w  promieniach atomowych jest 
ograniczona. W yjątkowo zawartość srebra 
w  galenie dochodzi do \% i to jedynie w zło
żach tego minerału powstałych w  wyższej 
temperaturze, w  której sieci przestrzenne 
mają większą łatwość wzajemnego przysto
sowania się.

Złożom galeny towarzyszy ważny i roz
powszechniony w  Polsce kruszec cynku, sfa- 
leryt czyli blenda cynkowa ZnS. Jak widać 
na rys. 5 sieć przestrzenna sfalerytu ma zu
pełnie inną budowę niż u galeny. N ie moż

na przeto tłumaczyć wspólnego występowa
nia galeny i sfalerytu tworzeniem miesza
nin izomorfijnych. Minerały te nieraz się 
przerastają, ale nigdy nie tworzą substan
cji jednorodnej, co jest cechą mieszaniny 
izomorfijnej. Zagadnienie ich wspólnego 
występowania łączy się z pojęciem «para- 
genezy» minerałów, które tłumaczy tworze
nie się zespołów mineralnych jednakowymi 
warunkami fizykochemićznymi podczas w y
dzielania się ich z roztworu czy stopu. Ga-

Rys. 5. Obraz struktury wewnętrznej sfalerytu. 
Sieć atomów cynku, przesunięta względem sieci 
atomów siarki o 1/4 największej odległości 

atomów w  sieci.

lena i blenda cynkowa występują w  tzw. 
złożach kruszcowych, towarzyszących za
równo skałom pochodzenia magmowego, 
czyli powstałym z gorącego stopu, wydoby
wającego się z głębi ziemi, jak i skałom 
osadowym. Przyczyny tworzenia się złóż 
kruszcowych są bardzo różnorodne. Czasem 
powstają wskutek oddziaływania gorącej 
magmy i wydzielających się z niej ciał lot
nych na skały otaczające a zwłaszcza na 
skały wapienne. Wówczas na miejsce kry
stalicznego węglanu wapnia czyli kalcytu 
powstają skupienia węglanów oraz siarcz
ków ołowiu i cynku i innych metali. Cza
sem wydzielają się omawiane siarczki 
w szczelinach skał na skutek krążenia wód 
gorących. Temperatura tych wód jest za
leżna od bliższegcy lub dalszego sąsiedztwa 
skały magmowej. Nasze złoża kruszców 
cynku i ołowiu w  wapieniu triasowym na
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górnym Śląsku powstały w  temperaturze n i
skiej, o czym świadczy obecność minerałów 
krystalizujących w  temperaturze nie w yż
szej niż 250°, jak wurcyt (odmiana siarczku 
cynku), markasyt (odmiana siarczku żela
za), smitsonit (węglan cynku). W  wapieniu 
dewońskim okolic Kielc i Chęcin towarzy
szy galena kruszcom miedzi. Innego typu 
złoża galeny w  Polsce są to drobne rozpro
szenia w skałach osadowych ora z w  łup
kach mikowych i gnejsach tatrzańskich. Te 
ostatnie mają znaczenie jedynie z punktu 
widzenia naukowego. Wartość złóż w zie
miach odzyskanych nie jest jeszcze ustalo
na. Niektóre tereny są jakoby już wyczer
pane, Roboty poszukiwawcze są w  toku.

Galeny używa się do wyrobu detektorów

kryształkowych. W  ostatnich czasach otrzy
muje się te kryształki przeważnie sztucznie. 
Zasada działania ich jest następująca: N ie
które siarczki metali ciężkich mają tę w ła
ściwość, że przewodzą prąd w jednym kie
runku lepiej niż w  przeciwnym. Jeżeli k ry
ształ taki wprowadzimy w obwód prądu 
zmiennego w ten sposób, że z jednej strony 
łączy się go z przewodnikiem prądu bezpo
średnio a z drugiej strony zapomocą ostrza 
metalowego, które się lekko przyciska do 
ściany kryształu, to prąd zmienny zamienia 
się na prąd stały. W  ten sposób la le radiowe, 
które polegają na rozchodzeniu się pól mag
netycznych i elektrycznych o szybko zmie
niającym się natężeniu, mogą być przemie
nione w prąd jednokierunkowy.

B. P A W ŁO W S K I

NASZE WIERZBY

W ierzby należą do roślin, dobrze znanych 
szerokiemu ogółowi. Młode ich bazie wno
szą do mieszkań ludzi miasta pierwsze 
uśmiechy wiosny, a w Palmową Niedzielę 
stanowią ważny składnik «palm », święco
nych po kościołach. Ogłowione, niskie pnie 
wierzbowe, uwieńczone kulistą koroną 
z cienkich prętów, ścinanych co lat parę, 
wrosły mocno w  w iejski krajobraz polski. 
W ik liny nadbrzeżne znane są każdemu, kto 
latem używa rzecznych kąpieli. Trzeba jed 
nakże! du:żego obycia z przyrodą, by bez. 
kwiatów, w  stanie ulistnionym rozpoznać, że 
zarówno szerokolistna iwa, jak wąskolistne 
gatunki nadrzeczne należą do tego samego 
rodzaju roślinnego. A  już wysokiej klasy 
florystą jest ten, kto potrafi rozróżnić wszyst
kie gatunki wierzb, dziko u nas rosnące, 

(ryc. 1).
Jest ich 26, co stanowi około 11% wszyst

kich naszych roślin zdrewniałych tj. drzew, 
krzewów i krzewinek łącznie. Dwie: wierzba 
biała ( Salix alba L .) i w. krucha (S. fra - 
gilis L .) są z reguły drzewami, przy czym 
pierwsza dochodzi SO^netrowej wysokości. 
W ierzba pięciopręcikcwa (S. pentandra L.), 
trójpręcikowa (S. triandra L .), wawrzynowa

(S. daphnoides V ill.), iwa ( S. caprea L.), 
wiciowa (S. uiminalis L.), długokończysta 
(S. dasyclados W im m .) i siwa (S. incana 
Schrk.) są bądź wysokimi krzewami, bądź 
niskimi drzewami. Stale krzewiastą postać 
przybierają: wierzba lapońska ( S. lappo-

Ryc. 1. L iście kilku naszych w ierzb: fr  —  
wierzba sucha, au — w. uszata, ci —  w. szara, 
vi —  w. w iciowa, pu —• w. wiklina, retic —  

w. żyłkowana, retusa —  w. wykrojona.
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num  L.), szwajcarska (S. heluelica V ill.), 
dwubairwna (S. phylicifolia  L.), oszczepo- 
wata (S. hastata L.), śniada (S. Ywida 
W hlb.), czerniejąca (S. nigricans Sm.), szara 
(5. cinerea L.), uszata (S. ciuriła L.), śląska 
(S. silesiaca W .), rozmarynolistna (S. ros- 
marinifolia  L.), piaskowa (S. arenaria L .) 
i w iklina (S. purpurea L .). W ierzba borów- 
kolistna (S. m ijrtilloides L .) jest krzewinką, 
przypominającą wzrostem i liśćmi borówkę 
bagienną. Cztery wysokogórskie gatunki: 
wierzba Żakena (S. Jacąuinii Host), wykro
jona (S. retusa L.), żyłkowana (S. reticu- 
lata L .) i nibyzielna (S. herbacea L.), to n i
ziutkie krzewinki o pełzających gałązkach: 
zwłaszcza ostatnia z nich, określana przez 
L i n n e u s z a  jako «arbor minima* (n a j
mniejsze drzewo), odbiega ogromnie od 
ogółu wierzb i wydaje się na pozór raczej 
malutką roślinką zielną (ryc. 2).

Największe przestrzenie pokrywają w ierz
by na aluwiach rzecznych. Rozw ijają się tam 
lzw. lasy łęgowe —  zespół: Populeto-Salice- 
tum albae, obramujące brzegi rzek i w ięk
szych strumieni, a złożone głównie z wierzb: 
białej i  kruchej (S. alba i fragilis ) i ich 
mieszańców, oraz z topoli: białej i czarnej

Ryc. 2. W ierzba nibyzielna (Sa lix herbacea), 
najmniejsza nasza roślina o zdrewniałych pę

dach. Okaz żeński. W ielkość naturalna.

(Populus alba i nigra). Lasy te dość widne,
0 bujnym podszyciu, utworzonym przez 
krzewiaste wierzby: S. triandra, uiminalis
1 purpurea. Uderza w nich obfitość zielnych 
pnączy, jak chm iel (Hum ulus lupulus), kie-

lisznik (Volvu lus sepium), rdest zaroślowy 
(Polygonum  dumetorum) i psianka słodko- 
górz (Solarium dulcamara). Dzisiaj z zespołu 
tego zachowały się tylko tu i ówdzie marne 
strzępy. Jego miejsce zajęły niejednokrotnie 
zarośla wierzbowe («w ik lin y »), utworzone 
przez wspomniane co dopiero krzewiaste 
gatunki, a użytkowane przez człowieka dla 
celów koszy kar sŁwa, nieraz specjalnie na
wet sadzone.

Poza aluwiami nie tworzą nasze wierzby 
większych skupień. Kilka rośnie na torfo
wiskach jako pojedyncze okazy, kępy lub 
małe zarośla. W ierzba nibyzielna zarasta 
wyleżyska wysokogórskie, tj. zaklęsłości te
renu, gdzie śniegu gromadzi się dużo i długo 
zalega; tworzy tam zespół, zwany od niej 
«Salicetum herbaceae». W ierzba Żakena jest 
charakterystycznym składnikiem związku 
zespołów «Seslerion Tatrae» (wapienne mu
rawy Zachodnich Karpat od regli po pię
tro halne). Granitowa rasa wierzby wykro
jonej (S. rełusci L. ssp. Kitaibeliana [W .] 
Jav.) pokrywa nieraz piargi w  pewnym 
okresie ich zarastania. Szereg gatunków n i
żowych rośnie po zaroślach, brzegach la
sów i zwłaszcza na zrębach.

Przy wielkich różnicach w wyglądzie, 
wszystkie wierzby zgodne są w  budowie 
kwiatów i kwiatostanów. Wszystkie są dwu
pienne, tj. zróżnicowane na osobniki mę
skie i żeńskie. Jedne i drugie mają kwiaty 
zebrane w  kotki czyli bazie: miękkie, czę
sto, zwłaszcza za młodu, puszysto owłosione 
grona lub kłosy. Budowa ich jest bardzo 
prosta: w  kątach przysadek 'osadzone są 
w  kwiatach męskich pręciki w liczbie 2 
(rzadziej 1, 3 lub w ięcej), w żeńskich słu
pek, nadto w  jednych i w  drugich po jed- 
njon lub po dwa gruczoły miodnikowe. 
Obecność tych ostatnich wskazuje, że w ierz
by są owadopylne. Bazie rozw ijają się prze
ważnie wczas na wiosnę, przed rozwojem 
liści, dzięki czemu wpadają w  oczy już z da
leka i otoczone są nieraz brzęczącym i m i
gotliwym rojem owadów: błonkówek, mo
tyli, muchówek i chrząszczy. Najliczniej od - 
wiedzają je  pszczoły, znajdujące w nich 
pokarm tym bardziej pożądany, że w tej po
rze roku kwitnących roślin jest niewiele,
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Stąd poważne znaczenie wierzb dla pszcze
larstwa. W  parę tygodni po przekwitnieniu 
z owocków (torebek) wysypują się liczne na
siona, bardzo drobne i lekkie, w  dodatku 
opatrzone pęczkiem puszystych włosków. 
W iatr rozsiewa je  z  łatwością nieraz na zna
czną odległość. Dzięki temu wierzby należą, 
wraz z brzozami i osiką, do pierwszych
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Ryc. 3. Schematyczny obraz «dobrych » gatun
ków.

Ryc. 4. Schematyczny obraz ras, połączonych
form am i pośrednimi.

Ryc. 5. Schematyczny obraz gatunków: Salix
aurita  (au), S. caprea (ca ) i S. cinerea  (c i) oraz 

ich mieszkańców.

Ryc. 6. Schematyczny obraz gatunków: Salix
alba (a ), 5. fragilis  ( f )  i S. pen.tand.ra (p ) oraz

ich m ieszańców w  północnych Niemczech.

Ryc. 7. Schematyczny obraz tych samych, co na 
ryc. 6 gatunków na Podtatrzu.

drzew i krzewów, pojawiających się na 
świeżych zrębach leśnych. Utrzymują się po
tem jeszcze czas jakiś w  młodnikach, giną 
jednak po większej części w  miarę, jak las 
podrasta; jako rośliny światłożądne nie są 
bowiem wytrzymałe na trwałe, silne zacie
nienie. Nasiona ich kiełkują tylko na świe
tle i to przeważnie tylko w  ciągu kilku dni 
po dojrzeniu, po czym tracą tę zdolność. Za 
to rozmnażają się w ierżby również drogą 
wegetatywną. Ucięte i wetknięte w  ziemię 
gałązki zakorzeniają się baaidzo łatwo.

Dwupienność wierzb, częste występowanie 
obok siebie kilku różnych gatunków, wresz
cie pokrywanie się zupełne lub częściowe 
ich pór kwitnienia, wszystko to ogromnie 
ułatwia krzyżowanie. Toteż mieszańce mię- 
dzygatunkowe są w  tym rodzaju niezmier
nie rozpowszechnione. Znaczna ich część nie 
jest bezpłodna, jak to bywa często w innych 
grupach roślin, lecz może się krzyżować za 
równo m iędzy sobą, jak ze swymi gatun
kami rodzicielskimi, a także z innymi ga
tunkami, dając w  tym ostatnim wypadku 
mieszańce wielogatunkowe: potrójne, po
czwórne itd. W ynika stąd niezmierna w ie- 
lopostaciowość wierzb, która od dawna już 
zajmowała licznych badaczy. W  nowszych 
czasach sporo światła rzuciły na nią bada
nia genetyczne N. H e r i b e r t a  N i 1 s s o- 
n a oraz systematyczne badania S. J. 
E n a n d e r a  i R. G o r z a .  Obecnie, jeśli 
określamy jakiś okaz, po dokładnym zba
daniu jego wyglądu i budowy, jako m ie
szańca dwu gatunków wierzb, co wyrażamy 
odpowiednią formułką np. «Sa lix  aurita 
Xcxiprea», nie znaczy to wcale, by pochodził 
on istotnie z  bezpośredniego skrzyżowania 
obu tych gatunków. Formułka taka oznacza 
jedynie, że okaz ten w cechach dostępnych 
dla oka systematyka, stoi w  pośrodku m ię
dzy obu wymienionymi gatunkami, albo też 
zbliża się bądź do jednego bądź do drugiego 
z nich, choć z żadnym nie jest całkowicie 
zgodny, że zatem obydwa bezpośrednio lub 
tylko pośrednio, w  bliższej lub dalszej prze
szłości przyczyniły się do jego powstania, 
zresztą niekoniecznie w  jednakowej mierze.

Wskutek częstości i wielopostaciowości
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mieszańców wierzb wzajemny stosunek zna
cznej części ich gatunków przedstawia się 
inaczej, niż u większości roślin. Dla zobra
zowania go posłużą nam proste, schematy
czne rysunki (p. ryc. 3—7). Na gatunek skła
da się mniejsza lub większa ilość fo r m , róż
niących się od siebie to wyraźnie, to znów 
bardzo nieznacznie jedną lub więcej cecha
mi, zgodnych jednak co do szeregu zasadni
czych właściwości, które uważamy za chara
kterystyczne cechy gałukowe. Formy te, za
leżnie od ich częstości, przedstawiamy w  po
staci mniejszych lub większych kropek 
(plamek), skupionych blisko siebie i ob ję
tych kolistą linią, która oznacza granicę ga
tunku. Mała ilość małych kropek oznacza 
gatunek rzadki, mniejsza lub większa ilość 
kropek dużych —  gatunek pospolity, składa
jący się z mniejszej lub większej ilości form.

Najw ięcej jest w  przyrodzie gatunków 
tzw. «dobrych» tj. raczej dobrze rozgrani
czonych (rys. 3). Może nie być między nimi 
żadnych w  ogóle form pośrednich ani m ie
szańcowej ani niemieszańcowej natury (ryc. 
3 a-b ii a-c); prizlykładem są w  naszej florze 
gatunki rodzajów: Minuartia, Geranium, 
przeważna część Cerastium i  Stellaria i w. i. 
Albo też istnieją formy pośrednie, jednakże 
wyłącznie o charakterze mieszańców, przy 
tym bardzo rzadkie w  porównaniu z gatun
kami rodzicielskimi (ryc. 3 b-c); przykła
dem rodzaje Geum i (po części) Saxifraga.

Przeciwieństwem grupy, omówionej po
wyżej, są jednostki systematyczne, połączo
ne licznymi formami pośrednimi, niekonie
cznie' mieszańcowej natury (ryc. 4). Jed
nostki takie nie są wyraźnie rozgraniczone; 
lepiej też nie uważać ich za odrębne ga
tunki, lecz za podgatunki czy odmiany. Przy
kłady: modrzew europejski i polski ( Larix  
deciducc Mili. i polonica Racib.); jałowce: 
zwyczajny i halny ( Juniperus communis L. 
i nana W .); z wierzb: Salix retusa L. i K ita i- 
beliana W .

Z wielu wierzbami rzecz się ma jeszcze 
nieco inaczej. Gatunki powiązane są wielką 
ilością form pośrednich, natury niewątpli
w ie mieszańcowej, nieraz znacznie częst
szych od «czystych» form gatunkowych. Tak 
jest w  wypadku Salix aurita, caprea i c i-

nerea (ryc. 5) *). W  typowej postaci różnią 
się one od siebie bardzo wybitnie, granice 
między nim i są jednak zatarte wskutek 
krzyżowania. Co więcej, część okazów, które 
na podstawie cech morfologicznych określa
my jako «czyste» gatunki, może przecież za
wierać domieszkę «obcej krwi», nie ujaw
niającą się w  nich samych, lecz dopiero 
w części ich potomstwa.

W  wypadkach takich, jak omówione w y
żej, nasuwa się pytanie, czy nie było by le
piej złączyć odnośne wierzby jako podga
tunki lub odmiany w jeden wielki, zbioro
wy gatunek. Ujęcie tego rodzaju nie znaj
duje jednak .zwolenników, przemawiają bo
wiem przeciw niemu zbyt poważne względy. 
Przede wszystkim, trzeba by łączyć w  jeden 
gatunek formy bardzo różnorodne i  daleko 
od siebie stojące — np. w wypadku 5. ca
prea nie tylko S. aurita i S. cinerea, ale także 
S. silesiaca, S. nigricans, S. livida i jeszcze 
inne. Albo np. S. pentandra ze S. fragilis i S. 
alba. Zresztą te same gatunki nie wszędzie 
zachowują się jednako. W  okolicach Kra
kowa całkiem «c,zysle» okazy S. alba i  S. fra
gilis są bez porównania rzadsze od ich mie
szańców; podobny jest stosunek tych gatun
ków a także stosunek S. fragilis do S. pen
tandra w  północnych Niemczech (ryc. 6). 
Natomiast wokół Tatr S. fragilis rozpo
wszechniona jest w  zupełnie «czystej» po
staci, mieszańców je j ze S. alba brak zupeł
nie, mieszańce zaś ze S. pentandra trafiają 
się rzadko (ryc. 7). Prawdopodobnie pozo
staje to w  związku z wielką rzadkością 
S. alba na tym terenie. S. pentandra nie jest 
tam wprawdzie rzadka, ale przeważnie nie 
rośnie w  bezpośrednim sąsiedztwie ze S. fra
gilis. Podobnie ma się sprawa S. silesiaca: 
w  niższych położeniach karpackich mieszań
ce je j ze S. caprea są co najmniej równie 
częste, jak okazy «czyste», natomiast w  pię
trze kosówki są nierównie rzadsze od tych 
ostatnich, niewątpliwie w  związku z rzad

*) Na ryc, 3— 7 ilość kropek nic odpowiada by
najmniej, nawet w  przybliżeniu, faktycznie spoty
kanej w  przyrodzie ilości form ; mniejsza lub w ięk
sza dch ilość ma tylko ogólmie uzmysłowić, że 
foirm tych jest W jednym wypadku mniej, w  innym 

więcej.
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kością S. caprea w tych wysokościach. Jak 
widać z przytoczonych faktów, mieszańce 
między gatunkami wierzb częste są tylko na 
tych terenach, gdzie ich gatunki rodziciel
skie rosły często obok siebie.

Nie wszystkie wierzby zachowują się tak, 
jak wymienione wyżej. Z naszych np. Sa- 
lix  uiminalis, S. incana i S. purpurea krzy
żują się wprawdzie łatwo z innymi gatun
kami, mieszańce takie są jednak nierównie 
rzadsze od okazów «czystych». W  jeszcze 
wyższym stopniu dotyczy to wierzb wysoko
górskich: S. relusa i S. Jacąuinii; dwie inne, 
S. reticulata i S. herbacea tworzą u nas m ie
szańce tylko bardzo rzadko. Do tych gatun
ków stosuje się raczej schemat, przedsta
wiony na ryc. 3 b-c.

Krzyżowanie prowadzi u wierzb nie tylko 
do zatarcia granic m iędzy wielu gatunkami, 
ale także do powstania całkiem nowych ga
tunków. W  potomstwie' mieszańca S. ca
prea X  uiminalis znalazł N i l s s o n  okaz, 
który prawie nie różnił się od znanego od 
dawna, dziko rosnącego gatunku S. cinerea. 
Okaz ten okazał się poły- (tri- lub może 
tetra-) ploidem tj. zawierał w  swych ko
mórkach wegetatywnych ilość chromosomów 
parę (trzy a może cztery) razy większą niż 
w komórkach rozrodczych każdego z rodzi
ców. Tetrapłoidem jest również dzika S. c i
nerea. W olno przypuszczać, że powstała ona 
w  naturze w  podobny sposób, jak okaz, sztu
cznie uzyskany w hodowli. Przez zdwojenie 
garnituru chromozomów powstał zatem no
w y  gatunek, posiadający pewne cechy, ja 
kich brak obu rodzicom, np. charaktery
styczne listewki na powierzchni drewna 
(ryc. 8). T e ostatnie występują także u S. 
aurita, która jest również tetrapłoidem i po
wstała zapewne podobną drogą, oraz (w  sto
pniu znacznie słabszym) u S. silesiaca, któ
rej zbadanie cytologiczne i genetyczne by
łoby bardzo ciekawe.

Jak widać z dotychczasowych uwag, na
leżyte rozpoznawanie wierzb nie jest rzeczą 
łatwą. Są botanicy, specjalizujący się w tym 
kierunku przez całe lata. U nas najwybit
niejszym znawcą wierzb był E u s t a c h y  
W o l o s z c  iz a k (1835 f  1918). Większa 
część pozostałych po nim zbiorów znajduje

się w Państw. Muzeum Przyrodniczym we 
Wiedniu, mniejsza, mimo to bardzo cenna, 
w MuzeUm Przyrodniczym Polskiej Akad. 
Umiej, w Krakowie.

Badania nad wierzbami, nawet czysto sy
stematyczne, przynoszą wciąż jeszcze cieka
we nowości. I tak, okazało się dopiero teraz, 
że wierzba, rosnąca w Tatrach a uznawana 
dotąd powszechnie za wierzbę lapońską (S, 
lapponum  L .), należy do innego gatunku,

Ryc. 8. Okorowane kilkuletnie gałązki Salix 
cinerea z listewkami na powierzchni drewna 

i S. caprea o drewnie gładkim.

znanego z Alp, a mianowicie do S. heluetica 
V ill. Okazało się również, że prawdziwa 
S. repens L., wbrew powszechnemu dotąd 
mniemaniu, nie rośnie u nas, a okazy, uwa
żane za nią, należą do dwóch odrębnych ga
tunków, rozróżnionych już przez L  i n- 
n e u s z a ,  lecz zapoznanych przez później
szych badaczy: S. arenaria L. i S. rosmarini- 
folia  L.

Ogólną liczbę wierzb na ziemi trudno na 
razie dokładniej określić; jest ich znacznie 
więcej niż 300 gatunków. Przeważna część 
skupia się na półkuli północnej, w  obrębie 
obszarów: euro-sybero-półnoeno-amerykań- 
skiego i wschodnio-azjatyckiego. W  grani
cach Związku Radzieckiego rośnie, według 
najnowszej flory rosyjskiej, 167 gatunków, 
z tego w samym okręgu ałtajskim blisko 40, 
tyleż sarno mniej więcej w arktycznej części 
A zji. Z Gór Skalistych w Północnej Ameryce 
podaje R y d b e r g  75 gatunków. Z Alp zna
m y 29. Za to w typowym obszarze śród
ziemnomorskim jest ich bardzo niewiele:
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w  południowej Hiszpanii 10, w Grecji 8, 
w  Marokku zaledwo 5. Jeszcze mniej spoty
kamy w krajach tropikalnych oraz w połud
niowej Afryce. —  Z 26 naszych wierzb są 
szeroko rozprzestrzenione w  Eurazji: S. pen
tandra, alba, triandra, caprea, rosmarinifolia 
i purpurea. Bardziej północny, euro-syberyj - 
ski charakter mają: S. lapponum, livida, n i- 
gricans, myrtilloides i dasijclados. S. reticu- 
lata (ryc. 9) i herbacea, a w mniejszym sto
pniu - i hastata i phijlicifolia, są roślinami 
arktyczno-alpejskimi, pierwsza o zasięgu

prawdopodobnie endemiczną rasę, a miano 
wicie S. retusa ssp. Kitaibeliana.

W ierzby należą do najstarszych roślin 
okrytozalążkowych, odciski ich liści znane 
są bowiem już od kredy. W  trzeciorzędzie 
rosło już w Europie, a więc prawdopodobnie 
i w  Polsce, sporo gatunków tych samych, co 
obecnie. Świadczą o tym po części opisy
wane z Francji, po czyści z Bułgarii kopalne 
szczątki, zaliczane do S. fragilis, triandra, 
caprea, cinerea, silesiaca, uiminalis lub bar
dzo do nich zbliżone. Trzeciorzędowy wiek

Ryc. 9. Granica geograficznego zasięgu rodzaju Salix oraz arktyczno-alpejski wokółbiegunowy 
zasięg w ierzby żyłkowanej (Sa lix  reticulata).

wokółbiegunowym, druga — euro-amery- 
kańskim, trzecia i czwarta.— euro-sybery j - 
skim. S. uiminalis, daphnoides, arenaria, 
aurita i incana ograniczone są do Europy lub 
przekraczają jej granice tylko nieznacznie. 
S. silesiaca właściwa jest Sudetom, Karpa
tom i Półw. Bałkańskiemu, nadto osobna jej 
rasa spotyka się na Kaukazie. Wreszcie trzy 
gatunki: S. retusa, Jacąuinii i heluelica ro
sną wyłącznie w  wysokich górach środkowo
europejskich. Karpaty nie mogą się wykazać 
żadnym endemicznym, tj. wyłącznie do nich 
przywiązanym gatunkiem, mają jednak

skłonni jesteśmy przypisać także niektórym 
środkowo-europejskim wierzbom wysoko
górskim (S. retusa, S. Jacąuinii) na podsta
wie ich rozmieszczenia geograficznego i sto
sunków pokrewieństwa.

W  czasie dyluwialnych zlodowaceń mogły 
się u nas utrzymać gatunki bardziej od
porne, a więc przede wszystkim wysokogór
skie, nadto S. silesiaca, caprea, aurita, c i
nerea, purpurea i i. Co do niektórych w y
mienionych, mamy na to kopalne dowody. 
W ierzby o większych wyimagniach co do 
ciepłoty wyginęły podówczas w  Polsce. Za
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to, bądź z gór innych części świata, 
bądź iz krajów arktycznych, przybyły inne, 
w  pierwszym rzędzie S. herbacea i S. re ti- 
ćulata, należące obok dębika (Dryas octope- 
tala) do przewodnich roślin bezdrzewnej 
tundry dyluwialnej. Część przybyszów do
trwała do dziiś dnia w  górach oraz na niżu, 
zwłaszcza na torfowiskach (np. S. lapponum, 
S. myrtilloides ), -część wyginęła z  ocieple
niem się klimatu, np. S. polaris, która dziś 
rośnie wyłącznie w  krajach arktycznych 
i subarktycznych.

Kilka słów jeszcze o korzyściach z wierzb. 
O niektórych 'wspominano już po krotce 
w  toku niniejszego artykułu. Najważniejszą

jest niewątpliwie ich zastosowanie w  koszy- 
karstwie. Nadają się do tego gatunki o ga
łązkach giętkich a nie kruchych, a więc 
zwłaszcza S. viminalis, purpurea, triandra, 
alba oraz gatunki obce, specjalnie wysadza
ne, np. S. acutifolia. W ierzby wysadza się 
również celem ustalania piasków, szkarp, 
nasypów, brzegów rzek itp. Kora ich zawiera 
dużo garbników, stąd znajduje zastosowanie 
w  garbarstwie. Drewno nie ma wielkiej war
tości technicznej, nie initiej służy do w yro
bu wielu przedmiotów. Wreszcie płaczące 
wierzby o zwisających aż do ziemi ga
łązkach zdobią cmentarze i parki.

W . K U R Y Ł O W IC Z 1)

NOWE SPOSOBY WYTWARZANIA PENICYLINY

Penicylina jest produktem biologicznym, 
jaki otrzymuje się w  czasie hodowania ple
śni na odpowiednim podłożu. Otrzymany 
produkt wymaga przeróbki chemicznej, pole
gającej na oczyszczeniu i zagęszczeniu pre
paratu, wkońcu na ostatecznym otrzymaniu 
go w  postaci suchej. Postać ta jest sodową 
solą penicyliny, jakiej używa się dziś w lecz
nictwie.

Penicylinę uważa się dziś za najsilniej 
działający środek przeciwbakteryjny, leczący 
szereg chorób zakaźnych, z pośród nich wiele 
chorób o znaczeniu społecznym np. schorze
nia weneryczne. Ponadto penicyliną można 
wyleczyć niektóre choroby nie poddające się 
innym, znanym metodom leczniczym.

Produkcja penicyliny nastręcza duże trud
ności techniczne. Stąd zainteresowanie i in 
tensywne prowadzenie badań nad otrzyma
niem penicyliny syntetycznej. Jednak za
równo najnowsze dane z naukowego p i
śmiennictwa, jak również rozbudowywanie 
produkcji sposobami biologicznymi wska
zują na to, że synteza penicyliny jest zagad

1) Autor przebywał u>b. roku przez 6 m iesięcy 
w  A m ery ce Phi. i  studiował praktycznie oraiz 
teoretycznie produkcję penicyliny. Obecnie orga
nizuje budowę fabryk i tego specyfiku w  Polsce. 
(Przyp. Red.).

nieniem otwartym i że w  najbliższym czasie 
nie należy się spodziewać przestawienia pro
dukcji biologicznej na syntetyczną.

Istnieje teoretyczna możliwość znalezienia 
nowego środka biologicznego o działaniu 
szerszym i silniejszym od penicyliny. Pro
wadzi się badania nad streptomycyną. Do
tychczasowe wyniki wskazują na to, że 
streptomycyna nie może w  zupełności zastą
pić penicyliny. Sposoby produkcji strepto
mycyny są zresztą tak podobne do metod 
otrzymywania penicyliny, że ewentualne 
przestawienie produkcji fabrycznej na w y
twarzanie streptomycyny nie wymagałoby 
zasadniczych zmian.

Proces wytwarzania penicyliny składa się 
z następujących zasadniczych etapów:
1. wstępnych prac związanych z procesem 
fermentacji, 2. właściwej fermentacji, odby
wającej się w  dużych 10.000 l kotłach fer
mentacyjnych, 3. na skoncentrowaniu i oczy
szczeniu surowej penicyliny i przerobieniu 
je j na czysty, zagęszczony roztwór wodny 
sodowej soli penicyliny, 4. na wyjałowieniu, 
napełnieniu ampułek, zamrożeniu i wysusze
niu penicyliny na proszek tj. trwałą formę 
farmaceutyczną w  jakiej przekazuje się pe-- 
nicylinę do użytku i 5. na bieżącej i ostate
cznej kontroli preparatu, oznaczającej jego
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siłę działania, jałowość i nieszkodliwość dla 
zwierząt i ludzi.

1. Prace przygotowawcze procesu fermen
tacyjnego prowadzi pracownia mykologi- 
czna. Zadaniem jej jest, jak wspomniano, 
przygotowanie odpowiedniej ilości hodowli 
pleśni, wytwarzającej duże ilości penicyliny 
w możliwie najkrótszym czasie.

Pracownia kontroluje i przechowuje szcze
py pleśni w  postaci zawiesiny zarodników 
w środowisku, złożonym ,z mieszaniny jało
wej ziemi i piasku. Szczepy są przechowy
wane w  chłodniach o temperaturze —40° C. 
Przed użyciem ich do fermentacji prze
szczepia się je  na odpowiednie podłoża, 
powielając je, a następnie przygotowuje się 
z nich odpowiednią hodowlę w małych 10 l 
kotłach fermentacyjnych. W  kotłach tych 
uzyskuje się dostateczną ilość hodowli dla 
masowego zasiewu większych, tzw. pośred
nich kotłów fermentacyjnych, objętości od 
300 do 600 l. Pożywka jakiej używamy 
w  małych kotłach fermentacyjnych umożli
w ia pleśni obfite zarodnikowanie.

Cała fermentacja przygotowawcza wyma
ga zachowania ścisłych warunków aseptyki, 
dlatego pomieszczenie pracowni mykologicz- 
nej wymaga specjalnych urządzeń, których 
celem jest ochrona pleśni przed zakażeniem 
bakteriami. Są to odosobnienie ̂ pomieszcze
ni a, w  których powietrze odkażane jest pro
mieniami ultrafioletowymi. Pomieszczenia 
te służą równocześnie za termostaty o  stałej 
temperaturze +24° C.

2. Po 48-godzinnym hodowaniu pleśni i po 
bakteriologicznym zbadaniu jej na jałowość, 
zakażamy nią większe, pośrednie kotły fer
mentacyjne, o pojemności około 300 l. Fer
mentacja w  kotłach pośrednich trwa rów
nież około 48 godzin. Fermentacja zasadni
cza tj. produkcja penicyliny przez pleśń od
bywa się w dużych kotłach o objętości 
10.000 i. Wstępną czynnością jest przygoto
wanie odpowiedniego podłoża, które składa 
się z 3% namoku kukurudzianego, 3% lak
tozy i mieszaniny odpowiednich ilości róż
nych soli mineralnych. Podłoże przygoto
wuje się w  formie skoncentrowanej, prze
pompowuje się je do kotłów fermentacyj
nych, gdzie się je  odpowiednio rozcieńcza

i wyjaławia. Po ochłodzeniu zaszczepia się 
je  pleśnią z pośrednich kotłów fermentacyj
nych, przy zachowaniu ścisłych warunków 
aseptyki bakteryjnej.

Podczas procesu fermentacji musimy 
zwrócić uwagę na szereg zasadniczych mo
mentów, od których zależy ostateczne uda
nie się całej produkcji: a) utrzymanie stałej 
temperatury +24° C podczas całej fermen
tacji, b ) stałe doprowadzanie dużych ilości 
jałowego powietrza, c ) ciągłe mieszanie pod
łoża, co wymaga d) stałego doprowadzania 
jałowego środka przeciwpiennego do po
żywki.

W  czasie fermentacji pobiera się szereg 
próbek dla oznaczenia jałowości i aktywno
ści preparatu.

Budowa kotła fermentacyjnego jest tak 
pomyślana, że wszystkie te czynności dadzą 
się wykonać jałowo, wymaga to jednak do
brego opanowania technicznego ze strony 
personelu obsługującego kocioł fermenta
cyjny.

Fermentację w dużym kotle przerywamy 
w  okresie największego nagromadzenia się 
penicyliny w pożywce, to znaczy po 72 go
dzinach. Po ukończeniu fermentacji musimy 
pożywkę, zawierającą penicylinę odsączyć od 
dużych ilości wytworzonej w czasie fermen
tacji pleśni.

Odsączenie musi być wykonane szybko, 
gdyż zbyt długi dalszy kontakt pleśni z pod
łożem i dalsza fermentacja prowadzą do nie
korzystnych zmian, polegających na obniże
niu się zawartości penicyliny w  podłożu. 
Proces filtrowania jest skomplikowany. Uży
wa się do tego celu uniwersalnego, próżnio
wego filtra obrotowego, którego szybkość 
pracy pozwala na przesączenie całej pożywki 
z dużego kotła w czasie 2 do 4 godzin. Prze
sączoną pożywkę, zawierającą penicylinę, 
chłodzi się w  oziębiaczu alkoholowym i od
prowadza do odpowiednich zbiorników, skąd 
przepompowuje się ją  do kotła ekstrakcyj
nego. Kotły ekstrakcyjne posiadają urządze
nia chłodnicze.

3. Aby lepiej zrozumieć przebieg przeróbki 
chemicznej penicyliny znajdującej się
w przesączonej i schłodzonej pożywce na
leży poznać ogólne zasady postępowania.
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Penicylina w  oddziaływaniu obojętnym 
np. sól sodowa penicyliny, jest znacznie w ię
cej rozpuszczalna w  wodzie, aniżeli w  roz
puszczalnikach organicznych. Wobec tego 
tylko po zobojętnieniu penicylina przecho
dzi z roztworów w rozpuszczalnikach orga
nicznych do roztworu wodnego. Penicylina 
w oddziaływaniu kwaśnym t. izn. funkcjonu
jąca jako kwas jest znacznie lepiej rozpu
szczalna w  octanie amylowym i chlorofor
mie, aniżeli w  wodzie. Wobec tego tylko 
w oddziaływaniu kwaśnym penicylina prze
chodzi całkowicie z roztworu wodnego np. 
pożywki do rozpuszczalnika organicznego 
np. octanu amylowego względnie chloro
formu.

Ekstrakcja na skalę fabryczną przebiega 
w sposób następujący: do kotła ekstrakcyj
nego doprowadza się w  sposób ciągły odpo
wiednio ochłodzoną pożywkę, 10% roztwór 
kwasu fosforowego i octan amylowy. Stosu
nek tych trzech płynów reguluje się odpo
wiednim urządzeniem automatycznym (ro- 
tametry). Po pięciominutowej ekstrakcji 
w  odpowiedniej temperaturze, przebiegają
cej wśród ciągłego mieszania płynów, w  cza
sie której penicylina z pożywki przechodzi 
w oddziaływaniu kwaśnym do octanu amy
lowego, oddziela się octan amylowy od po
żywki. Jest to zadanie dosyć trudne ze 
względu na powstające, bardzo opornie roz
dzielające się emulsje. Rozdzielenie emulsyj 
następuje w  centryfugach Sharplesa (15.000 
obrotów na minutę), przy czym octan amy
lowy, do którego przeszła penicylina odpro
wadza się do odpowiednich zbiorników. 
Z octanu amylowego wydobywamy powtór
nie penicylinę przez ekstrakcję buforem, 
który dziiś zastąpiono roztworem ługu sodo
wego. Penicylina przechodzi do niewielkiej 
już objętości wrody.

Powtórną ekstrakcję zakwaszonego 10% 
roztworem kwasu fosforowego roztworu 
wodnego przeprowadza się zapomoeą chloro
formu, w  sposób podobny do ekstrakcji octa
nem amylowym. Zakwaszony roztwór w o
dny oddaje penicylinę do chloroformu.

Roztwór chloroformowy, jako ostatni roz
twór w  rozpuszczalniku organicznym oczy
szcza się przy pomocy aktywnego węgla, su

szy pr2y  pomocy siarczanu sodowego, odsą
cza od węgla, a następnie ekstrahuje osta
tecznie buforem wziględnie roztworem ługu 
sodowego. Chloroform oddziela się przez w i
rowanie na centryfugach Sharplesa, a silnie 
skoncentrowany wodny roztwór penicyliny 
poddaje się dalszej przeróbce na postać 
suchą.

4. Stężony roztwór wodny penicyliny są
czy się przez bakteryjne sączki Seitza, a na
stępnie przystępuje się do suszenia. Jałowym 
już roztworem wodnym penicyliny, zawie
rającym około 100.000 jednostek penicyliny 
w 1 ml napełnia się wyjałowione ampułki 
(flaszeczki), zamraża w  chłodni do około 
— 40° C, a następnie odparowuje się w spe
cjalnych komorach próżniowych w  próżni 
około 100— 150 mikronów. Po Odparowaniu 
zamyka się naczynka korkami gumowymi, 
oraz uszczelniającymi kapslami aluminio
wymi.

Urządzenie próżniowe polega na zastoso
waniu skojarzonego działania pompy wod
nej i dyfuzyjnej, przy czym izamiast wody 
używa się ejektorów parowych.

5. W  czasie całego procesu produkcji nie
zmiernie ważną rolę odgrywają kontrolne 
pracownie standaryzacyjne, które przepro
wadzają badania penicyliny na je j aktyw
ność (activity) tj. na zawartość jednostek 
penicyliny w  1 ml, oraz na moc (potency) 
tj. na zawartość jednostek penicyliny 
w  1 mg. To samo laboratorium przeprowa
dza badanie penicyliny na jałowość. Pra
cownia chemiczna wykonuje obok chemicz
nej kontroli procesu, oznaczania pH, ozna
czania proporcji ekstraktorów, ostateczną 
ekstrakcję wodną z roztworu chloroformo
wego. W  pracowni biologicznej oznacza się 
atoksyczność preparatu na białych myszkach 
i królikach, na których oznacza się również 
brak własności gorączko twórczych prepara
tów penicylinowych (pyrogen test).

Powodzenie produkcji zależy przede 
wszystkim od udania się pierwszego etapu 
to jest fermentacji. Nawet przy dobrym roz
wiązaniu technicznym, dobrej obsłudze apa
ratury trudno zapobiec zakażaniu się po
żywki w czasie fermentacji, co prowadzi do 
dużych strat w produkcji. Z podobnymi stra
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tami liczyć się należy również i przy prze
róbce chemicznej. Wynoszą one stale około 
50%, wreszcie około 10% strat ponosi się 
przy suszeniu. Mimo to nowe sposoby w y
twarzania penicyliny są w porównaniu 
z dawnymi, bardziej opłacalne.

Pracownie naukowe, umieszczone na tere
nie wytwórni starają się o ciągłe ulepszanie 
metod produkcyjnych.

Przy zbiorowej współpracy wielu ośrod
ków naukowych udało się przed dwoma laty 
ustalić wzór chemiczny penicyliny i przy tej 
sposobności dowiedzieliśmy się, że mamy do 
czynienia nie z jednym, ale z czterema ro
dzajami penicylin, które nazwano penicyli
nami X, F, G i K. Budowa tych penicylin 
jest zależna od rodzaju pleśni, składu pod
łoża i  sposobu hodowania pleśni. Przy nie
których odmianach pleśni uzyskiwano przy 
dawnych powierzchniowych metodach hodo
wania przeważnie penicylinę X. Przy stoso
wanych dziś metodach podpowierzchniowej 
hodowli uzyskuje się mieszaninę penicylin 
G i K, przy nieznacznej domieszce penicy
liny F.

Obecnie znane są już dokładnie nie tylko 
chemiczne ale i biologiczne własności tych 
czterech rodzajów' penicylin.

Chemicznie można je  przedstawić suma
rycznie wzorem R-C !)H 110 4SN2, w którym 
tylko R zmienia się i przedstawia różne rod
niki dla różnych rodzajów penicylin, pozo
stała zaś grupa C(JH n 0 4SN2 jest dla wszyst
kich penicylin wspólna.

Dalsze różnice polegają na różnej mocy tj. 
na różnej zawartości jednostek penicyliny J)

w  1 mg substancji krystalicznej. I tak w sto
sunku do międzynarodowego wzorca penicy
liny, którym jest krystaliczna penicylina G, 
zawierająca 1.660 j/mg, penicylina X  zawiera 
tylko 850 jjm g, penicylina F  1.450 j/mg, a pe
nicylina K 2.300 j/mg.

Bardzo odmienne i różne jest zachowanie 
się poszczególnych rodzajów penicylin 
w  ustroju człowieka i ich działanie na za
razki chorobotwórcze. Penicylina o najwięk
szej mocy tj. penicylina K jest w  ustroju 
człowieka najłatwiej rozkładana i wobec te
go gorzej od innych penicylin nadaje się 
do celów leczniczych.

Dla tych celów najlepszą okazała się pe
nicylina G. Niestety przy obecnej, podpo
wierzchniowej metodzie fermentacji pleśń 
wytwarza więcej, niż połowę penicyliny K, 
którą trudno oddzielić od poszukiwanej pe
nicyliny G.

W  ciągu ostatnich lat problem penicyliny 
stał się w  nauce osobnym, bardzo rozwinię
tym zagadnieniem.

Pracownie naukowe, związane z ośrodka
mi wytwarzającymi penicylinę odpowiadają 
na wciąż wysuwające się, nowe problemy. 
Ostatnio np. szereg ośrodków produkcyjnych 
wypracował sposób masowego otrzymywa
nia «b iałej» penicyliny, tj. penicyliny bardzo 
silnie oczyszczonej i niewrażliwej na szko
dliwe działanie wyższej temperatury. Ma to 
doniosłe znaczenie o tyle, że «biała» penicy
lina nie wymaga specjalnych sposobów jej 
przechowywania, co zwiększa tym samym 
powszechność jej używania.

W . M. KRACH

OSTATNI ZALEW MORSKI W POLSCE

W  minionych okresach geologicznych 
obszar Polski był wielokrotnie zalewany 
przez morza. Z wyniesionych dziś na świa
tło dzienne skał, które powstały przez osa
dzanie się w  wodzie części stałych, o d t w a r z a

') Za m iędzynarodową jednostkę penicyliny 
uważa się 0,6 m ikrograma krystalicznej penicy
liny G.

geolog obrazy zmian zachodzących na na
szym wycinku skorupy ziemskiej. Badania 
wykazały, że ostatni zalew morski obejmo
wał tylko południową część Polski i że miał 
miejsce w młodszym trzeciorzędzie — 
w  miocenie. Poprzedza go długi okres pa
nowania lądu.

Działanie różnych czynników, jak ruchy
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tektoniczne, klimatyczne i związane z nimi 
hydrologiczne, kształtują powierzchnię lą
du, innymi słowy przygotowuje się przyszłe 
dno morskie. Oprócz istniejących już form 
morfologicznych, jak np. pradolin rzek, po
wstają w tym czasie nowe doliny rzeczne 
i w ielkie parowy, które można jeszcze dziś 
śledzić pod utworami mioceńskimi. Potężne 
ruchy tektoniczne dźwigające na całym 
kontynencie najmłodsze systemy górskie, 
w  Polsce przyczyniają się do powstania w a
runków «morskich». Powoli wypiętrzające

Największe nasilenie zalewu mioceńskie
go następuje w piętrze tortonu (ryc. 1). Mo
rze wypełnia nie tylko podkarpacki basen, 
lecz sięga zatokami na północ, oblewa po- 
łudniowo-wschodnie i zachodnie stoki Gór 
Świętokrzyskich, rozlewa się szeroko na Po
dolu i Wołyniu, wąskimi cieśninami dostaje 
się również dość daleko w  głąb wypiętrzają
cych się Karpat (np. okolice N. Tairgu, N. 
Sącza).

Zadziwia ogromna rozmaitość petrogra
ficzna złożonych osadów, czyli facji, zmie-

Ryc. 1. Mapka m orza mioceńskiego na północ od Karpat. Linia ciągła wyznacza zasiąg tor
tonu, kropkowana — sarmatu.

się i nasuwające ku północy płaiszczowiny 
Karpat powodują obniżenie przypierających 
od północy terenów — tworzy się równole
gła do biegu Karpat synklina do której 
przedostają się wody ówczesnego morza Te- 
tydy. Działo się to w  młodszym odcinku 
okresu mioceńskiego w  piętrze helweckim. 
Z Austrii poprzez Bramę Morawską dostaje 
się morze helweckie na Śląsk, w  Krakowskie 
z odnogą w  stronę Gór Świętokrzyskich, się
gając wzdłuż Karpat na Podole. W łaściwe 
morskie utwory helweckie są mało znane, 
gdyż zostały później zniszczone przez na
stępną transgresję, względnie nie ustalono 
wieku pewnych utworów, które mogą nale
żeć do helwetu. Lepiej znamy końcową fazę 
tego morza, która zaznacza się limnicznymi 
i słodkowodnymi utworami.

niejących się szybko po sobie, co pozostaje 
w  związku ,z niespokojnym dnem morskim, 
które oscyluje —  spłycając lub pogłębiając 
pewne odcinki basenu i przesuwając linię 
brzeżną. Tworzą się osady ilaste, piaszczy
ste, wapienie i margle w  rozmaitych od
cieniach petrograficznych (ryc. 2), a co za 
tym idzie zmienia się skład zachowanej 
w  skałach fauny. W  długiej historii badań 
utworów mioceńskich osiągnięto' dotychczas 
piękne wyniki, chociaż w próbach nakreśle
nia całokształtu zjaw isk paleogeograf icznych 
i faunistycznych morza mioceńskiego i dziś 
jeszcze są luki i panują kwestie sporne. 
Z pośród uczonych doby ostatniej, którzy 
najwięcej przyczynili się do poznania histo
rii morza mioceńskiego, należy wymienić 
niedawno zmarłych profesorów W . F  r i e d-
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b e r g ą ,  J. N o w a k a  i dziś żyjących 
J. C z a r n o c k i e g o  i K. K o w a l e w 
s k i e g o .  Prace F r i e d b e r g a ,  a zw ła
szcza jego piękna monografia «Mięczak i

Ryc. 2. P ro fil geologiczny tortonu w  Staszowie. 
Przykład zmienności facji. W arstwa 1 —  w a
pień litotamniowy, w. 2 —  piaski glaukonitowe 
z obtoczonymi kulami litotamniów, w. 3 —  mar- 
gle, w. 4 —  wapienie zbite, porowate, w  5. — 

wapienie margliste.

mioceńskie ziemi polskich* zasługują tu na 
szczególne podkreślenie.

Wracając do skreślenia obrazu morza tor- 
tońskiego należy zauważyć, że w utworach 
jego przeważały facje płytkomorskie, przy
brzeżne. W  ciepłych wodach klimatu śród
ziemnomorskiego, na podwodnych łąkach 
roślin morskich, na piaszczystym dnie p ły
cizn, na ilastym dnie wód głębszych, czy 
cichych izatok, żyły zwierzęta, które pozo
stawiły w  skałach swe ślady w  postaci ska
mielin; wśród nich najliczniejsze były m ię
czaki' które mogły się zachować w  osadach 
dzięki skorupie wapiennej. W  niektórych 
miejscowościach Polski znane są klasyczne 
utwory przepełnione bogatymi skamielina
mi jak np. iły w  Korytnicy, piaski w Ma- 
łoszowie i w  Ryfanicy w  kieleckim. Poza na
szymi dzisiejszymi granicami słynne są też

liczne miejscowości z piaskami na Podolu 
i Wołyniu (ryc. 3).

Lasy porastające W'ybrzeża nieraz dostar
czały lagunom wieńczącym basen materiału, 
z którego powstawały później pokłady wę
gla brunatnego (Śląsk, okolice Sącza, Po
kucie, W ołyń).

Z końcem dolnego tortonu Polska prze
chodzi w  strefę działania klimatu suchego, 
pustynnego. Basen morski spłyca się w przy
brzeżnych partiach, gdzie niegdzie wynurza 
się ląd, zaznacza się przybrzeżne wysłodze- 
nie wodami słodkimi spływaj ącymi z lą
dów, wreszcie na skutek silnego parowania 
i odcięcia tworzą się łańcuchy jeziorzysk — 
estuaria.

Z zagęszczonej wody morskiej wytrącają 
się, przekładane iłami, anhydryty, gipsy

Ryc. 3. Niektóre mięczaki miocenu Polski (prze
ważnie z iłów  tortońskich Korytnicy). 1. T u rr i- 
łella badensis Sacco, 2. Ancilla glandiform is 
Lam., 3. M urex F riedberg i C. i P., 4. Clavatula 
polonica  Pusch., 5. Tudicla rusticula Rast., 6. Cy- 
praea amygdalum  Rrocc., 7. Natica m ille- 
punctała Lam. 8. Corbula gibba 01ivi, 9. Arca 
d iluvii Lam., 10. \enus nuiltilam ella  Lam. var. 
marginalis Eichw. 11. Chlamys elegans Andrz., 

12. Ostrea digitalina Dub.
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i sole, które dziś w  pewnych miejscowo
ściach stanowią bogactwa naturalne Polski 
(Żory na Śląsku, Wieliczka, B ochn ia)1).

Krainy gipsowe zajmują znacznie w ięk
sze obszary niż pokłady soli (Śląsk, Krakow
skie, Kieleckie, pas podkarpacki), zapewne 
nie było tu warunków na wytrącenie się 
soli, względnie, nie zabezpieczone pokładem 
iłów od rozpuszczającego działania wód 
słodkich, zostały wymyte. Z pokładami 
gipsów wiążą się też inne minerały użyte
czne, a przede wszystkim siarka (Swoszo
wice koło Krakowa, Posądza, Czarkowy, na 
płn.-wschód od Krakowa). Część siarkowych 
źródeł Podkarpacia wypływa z gipsów m io
ceńskich.

W  środkowym tortonie obszar Polski 
wchodzi znowu w  obręb klimatu chłodniej
szego i wilgotniejszego a te warunki wraz 
z ruchami górotwórczymi powodują nawrót 
zalewu normalno-słonego morza. Pokrywa 
on sfałdowane już osady solonośne, oblewa 
północne stoki Karpat, Podole, część płdn.- 
wschodnią Gór Świętokrzyskich, wkracza 
w  Karpaty. ULwory tego zalewu w brzeż
nych partiach często wysładzały się dając 
wapienie, piaski i węgle brunatne. Głębsze 
baseny dolno tortońskie przetrwały bez 
przerwy; na złożonych poprzednio gipsach 
osadzały się szybko grubiejące pokłady łup
ków ilastych, utworów otwartego morza 
o skąpej cienkoskorupowej faunie (niecka 
Połaniecka, ok. Przemyśla, poza granicami 
Polski, Poddniestrze, Pokucie). Iły  te zwane 
krakowieckimi dochodzą do 2.000 m gru
bości, a tworzyły się jeszcze w  tortonie gór
nym, a zapewne i w Sarmacie.

Znaczniejsze zmiany w faunie mięczaków 
obserwujemy w  utworach górnego tortonu. 
W prawdzie oddzielenie utworów z  tego 
okresu od środkowo-tortońskich nie zostało 
jeszcze należycie przeprowadzone, ale w ie
my że znamienną ich cechą jest przewaga 
osadów płytkowodnych i zubożała fauna 
morska, dalej wymieszanie je j z nowymi 
elementami przybyłym i ze wschodu. Zalew 
len należy rozumieć, jako pozostałość daw

*) Nie omawia s.ię tu sitarszych w iekow o złóż 
solnych (d. n iioceii), które wchodzą w  skład pła- 
szozowin płdn.-wschodnich Karpat.

niej istniejącego basenu, który na skutek 
podnoszenia się terenu na zachodzie utra
cił połączenie z basenem kotliny wiedeń
skiej a pozostawał w kontakcie z morzem 
południowo-rosyjskim. Nowe formy m ię
czaków przybyłe ze wschodu pozostały 
w zbiorniku wysładzającym się.

Ostatnie n a s ile n ie  z a le w u  m io c e ń s k ie g o  

m o r z a  p r z y p a d a  w  S arm acie . Był to  p ły tk i 

basen zu p e łn ie  iz o lo w a n y  od ocea n ó w ,

Ryc. 4. Przewodnie mięczaki sarmatu Polski.
1. Potamides pietus Bast. var. m itralis  Eichw.,
2. Dorsanum duplicatum  Sow., 3. Mohrensternia  
inflata Andrz., 4. Gibbula crcmenensis Andrz., 
5. Cerith ium  rubiginosum  Eichw., 6. E r v iii a po- 
dolica  Eich. var. dissita Eichw., 7. Tapes gre - 
garia  Partsch., 8. Lim nocard ium  lithopodolicum

Dub.

w dużym stopniu wysłodzony, zajmujący 
głównie obszary południowo-rosyjskie; w iel
ką zatoką poprzez Besarabię sięgał wzdłuż 
Karpat na Podole i Wołyń. Na naszym te
renie granice południowe tego basenu odsu
wają się znacznie od Karpat, północna 
przekracza linię poprzednich zalewów, się
gając pod Lublin, następnie na wschód od 
Bugu przebiega w okolicach Równego, na 
zachodzie nie przekracza południka Gór 
Świętokrzyskich. Zalew ten pozostawił 
głównie osady płytkomorskie, a więc piaski, 
wapienie często oolitowe przepełnione mnó
stwem dobrze zachowanych skamielin m ię
czaków. Jednakże w  porównaniu z bogac
twem form tortońskich jest to już fauna
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monotonna pod względem ilości gatunków, 
chociaż występują one masowo. Widocznie 
ten fakt pozostaje w związku z wy,słodze
niem wody i zapewne chłodniejszym kli
matem. Nie mogły przystosować się do 
zmienionych warunków życia liczne grupy 
zwierząt morskich, jak korale, ramienio- 
nogi, jeżowce, liliowce, głowonogi i inne. 
Wśród mięczaków panują przedstawiciele 
takich rodzajów, jak Cerithium, Potamides, 
Mohrensternia, Iły  drobią, Mactra, Cardium, 
Tapes (ryc. 4).

Częściowo w  tortonie, a głównie w S a rm a

cie tworzyły się na Podolu (Miodobory), 
a także w  Lubelskim wapienie rafowe, je 
szcze dziś zaznaczające się w  terenie w  po-

Z NASZEJ

W YLĘ G  TROCI

Na wiosnę już w  maju pojawiają się 
w górnym biegu Dunajca samice troci, które 
wędrują ku swym tarliskom powyżej No
wego Sącza. W  następnych miesiącach ro
śnie ilość wędrującej troci, ale główna fala 
samców i samic nadpływa dopiero w je 
sieni. W  listopadzie, kiedy woda oziębnie, 
następuje tarło. Samice wygrzebują duże 
doły w  żwirze dna rzeki przy pomocy tu
łowia i ogona i znoszą do nich ikrę zapład- 
nianą równocześnie przez samce. Gniazda 
z ikrą przysypuj ą żwirem z powrotem i po
zostawiają swemu losowi.

Ziarenka ikry, o średnicy 6 mm, otacza 
twarda pergaminowa błona, wewnątrz któ
rej rozwija się zarodek na koszt żółtka. Roz
wój odbywa się wolno lecz w warunkach 
bardzo dobrych, woda bowiem nurtu rzeki 
a także często źródeł dennych opłukuje ikrę 
stale i zaopatruje ją  w  tlen. Warstwa żwiru 
nakrywająca ikrę przepuszcza wodę dosko
nale a zarazem chroni ją przed zjedzeniem 
przez lipienie, okonie lub miętusy. Rozwój 
trwa całą zimę, dopiero w marcu małe ryb
ki opuszczają błony ja jowe w  postaci dale
kiej jeszcze od doskonałości. W ylęgłe trocie 
dźwigają bowiem na swym brzuchu duży 
worek żółtkowy, który je  odżywia jeszcze

staci łańcuchowych wzniesień. Raf tycłi nie 
budowały korale, lecz również kolonialne 
zwierzątka mszywioły i robaki.

Morze sarmackie ostatecznie ustępuje •
z terenów polskich, cofając się ku południo
wemu wschodowi, w  pliocenie i czwartorzę
dzie nie znajdujemy już u nas śladów osa
dów morskich.

Dla uzupełnienia obrazu obszarów Polski 
w miocenie należy wspomnieć, że obszar 
północny był lądem stałym pokrytym licz
nymi jeziorami słodkowodnymi. Osadzały 
się w nich iły  i piaski z pokładami węgla 
brunatnego, wydobywanego dziś dla celów 
gospodarczych w  niektórych miejscowo
ściach Śląska, Wielkopolski i Pomorza.

P R Z Y R O D Y

prze^ czas długi (1—2 miesiące), lecz który 
utrudnia im ruchy.

Sposób wydobycia się rybek z błon ja jo 
wych długo czekał na wyświetlenie. H o
dowcy troci i pstrągów wiedzieli od dawna, 
że rybki zamknięte w błonie pergaminowej 
ja ja  poruszają płetwami piersiowymi i ogo
nem szczególnie energicznie w okresie po
przedzającym wyląg. Stąd też przypuszczali, 
że ryba sama rozdziera błonę jajową swym 
ogonem.

Jeżeli jednak dodać chloretonu do wody 
w naczyńku, w którym znajduje się ikra 
troci, skurcze mięśni tułowiowych ustają, 
porażone przejściowo wspomnianym od
czynnikiem. Ryby lęgną się jednak normal
nie, jedynie z opóźnieniem kilkudniowym. 
Błona jajowa została więc zniszczona w  inny 
sposób, niezależny od ruchów ogona. Spraw-, 
cę tego odszukano w  płynie dokołażółtko- 
wym, który wypełnia w jaju  troci przestrzeń 
pomiędzy błoną a ciałem zarodka. Zebrano 
tego płynu z ja j znajdujących się na wylęgu 
większą ilość (1 cm3)  i umieszczono w nim 
błony zdjęte z  ja j. Po kilku dniach błony 
ścieńczały a nawet rozpuściły się zupełnie.
W  płynie dokołażółtkowym, przypominają
cym płynnością syrup, znajduje się fer
ment — t r  y p s y n a, który trawi błonę ja 
jową. Błona pergaminowa ja ja  świeżo znie-
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sionego mało przejrzysta, twarda i gruba 
staje się pod działaniem tego fermentu 
cienką, przeźroczystą i kruchą. Rybka może 
ją  w  tym stanie z łatwością rozadrzeć ogo
nem, lecz nie jest to niezbędne do wylęgu.

Trypsyna trawiąca błonę ja jow ą atakuje

Ryc. 1. Młoda troć w  marcu. A. Pusta błona 
jajowa. R. Zarodek świeżo z niej wylęgły, z du
żym  workiem  żółtkowym, w  którym  w idać 
okrągłe krople tłuszczu. C. Zarodek, tylko1 dzięki 
ułożeniu ciała przedstawionemu na rysunku, 

m oie zmieścić się w  błonie ja jow ej.

także ciało zarodka, nadtrawia je, szcze
gólnie płetwy. Drażni to młodą rybkę i po
woduje niespokojne rzucanie się je j w e
wnątrz jaja. W  tym  okresie rozgrywa się 
dramatyczny wyścig pomiędzy żywym  za
rodkiem a błoną ja jową; chodzi o to aby 
błona ja jowa pękła zanim zarodek zostanie

strawiony. Czasem lęgną się trocie z obgry
zionymi ogonami; te giną wkrótce. Działa
nie trypsyny jest bardzo silne, błona jajowa 
opiera się bowiem skutecznie przez czas 
dłuższy nawet sodzie żrącej.

Działanie fermentu trawiennego zależy 
w  wysokim stopniu od temperatury wody. 
Hodowano ikrę pstrąga w  wodach o trzech 
różnych temperaturach. W  wodzie cieplej
szej lęgły się, jak można było oczekiwać, 
szybciej niż w  zimnej. Niespodzianką było 
to, że wielkość rybek (bez żółtka) była róż
na; najcięższe wykłuwały się z ja j rozw ija
jących się wolno, więc w  wodzie zimnej. 
Procesy rozwoju ciała zarodka przyśpie
szają się z podniesieniem temperatury śro
dowiska wolniej niż procesy trawienne kie
rowane przez trypsynę.

5°
9°

17°

27 mgm 
20
14,3 „

Ustalono też skąd pochodzą fermenty tra
wienne znajdujące się w  jaju. W  drugiej 
połowie wylęgu rozw ijają się w  skórze za
rodków gruczoły jednokomórkowe, których 
ilość rośnie zwolna, aby w  okresie przed- 
wylęgowym osiągnąć najwyższe nasilenie. 
One to właśnie wydzielają trypsynę. Po w y 
lęgu szybko zanikają. Młoda troć sama w y 
rabia zatem klucze, którymi otwiera w ię
zienie błon .jajowych. Podobne gruczoły 
i fermenty znaleziono u okonia, ciemika, 
karasia, igliczni, mureny i żarłaoza; prawdo
podobnie są to urządzenia występujące u ryb 
powszechnie.

Z. Grodziński.

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

Z JA W IS K A  S TA TYC ZN E  
W  KRAJOBRAZIE  Z IM O W YM

Napewno nie jeden z nas w  czasie zimo
wego spaceru skrajem lasu, spostrzegł 
dziwne zjawisko, m ianowicie powstanie 
charakterystycznych, wygiętych delikatnych 
sopelek na gałęziach drzew i krzewów, na
zwane gwarą ludową większości narodów

brodą lodową. Bardzo dekoratywne, o za
chodzie słońca mieniące się •milionem barw, 
czarowne to zjawisko przyrody bywa czę
sto naśladowane jako ozdoba chinkowa, na
turalnemu jednak pięknu tego zjawiska n i
gdy dorównać nie może.

Zastanówmy się nad tym jak ono w  przy
rodzie powstaje. Zjawisko to spotykamy 
zwykle w  okresie odwilży i lekkich nocnych

t
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przymrozków. Na wiotkiej, delikatnej ga
łęzi wisi kropelka deszczu lub roztopionego 
śniegu. Lekki mróz, przy braku wiatru 
ścina zawieszoną kropelkę. Kropelka ta w e
dług praw grawitacji ma kierunek pionowy, 
przy czym tworzy z zamarzniętym końcem 
gałęzi stały kąt, zwany w języku statyka 
kątem sztywnym (rys. t).

*

A  potem zjaw ia się w  tym samym m iej
scu druga kropelka (z deszczu lub śniegu) 
i zawiesza się na malutkim, właśnie co po
wstałym stalaktycie. Powodując znów pe
wne sprężyste wygięcie gałęzi, kropelka zaś 
zawiesza się znów w  ten sposób, by zająć 
położenie pionowe, co w  rezultacie powoduje 
powstanie pewnego kąta w  stosunku do po
przedniej kropelki, zresztą kąta bardzo roz
wartego (rys. 2). Proces ten może powtarzać 
się wielokrotnie (rys. 3, 4), gdy panują od
powiednie warunki atmosferyczne. Gdy
byśmy teraz narysowali sobie każdorazowo 
położenie tej gałęzi, spostrzeglibyśmy pewną 
prawidłowość, którą statyk określiłby jako 
wiązkę promieni, przy czym promieniami 
nie są proste, ale pewne krzywe, zaś kąt 
krzywizny dla każdej następnej można w y 

prowadzić z poprzedniej przy pomocy pro
stego równania różniczkowego.

Gdy w  czasie tworzenia się wymienio
nych stalaktytów nie ma wiatrów, i zjaw i
sko to zachodzi w  całkowitym spokoju, to 
tworzące się krzywe sople przyjmują 
kształty wyżej opisane, nazwane krzywymi 
poziomymi. Krzywe te zależą od szybkości 
procesu i to w  następujący sposób; gdy z ja
wisko zachodzi pomału i w  znacznych od
stępach czasu, powstaje kanciasty wielobok, 
gdy zaś kropelki narastają i zamarzają cią
gle, krzywa jest ciągła. Gdy jednak w  grę 
wchodzą ruchy powietrza, jak wiatr jedno
stronny lub o zmiennym kierunku, wtedy 
zjawisko nie jest już takie proste, krzy
wizna stalaktytu odbiega od płaszczyzny, 
a równanie różniczkowe skomplikuje się 
znacznie, wejdą bowiem do niego wartości 
funkcjonalne zależne od siły i kierunku 
wiatru.

Tak to w  oczach statyka wygląda cu
downy brylantowy tysiącami kolorów tęczy 
mieniący się twór zimowej przyrody.

W. Pogany.

G ATU NKO W A OCHRONA ROŚLIN

Przy każdej sposobności przypominaliśmy 
społeczeństwu, że wiele spośród naszych ro
ślin jest zagrożonych w  swym bycie, że po
winniśmy zaprzestać ich zrywania, gdyż 
w  przeciwnym wypadku grozi im  całkowita 
i nieraz bezpowrotna zagłaga. Nawoływa
liśmy do otoczenia pieczołowitą opieką prze
de wszystkim tych rOślin, które na nią za
sługiwały bądź ze względu na swą rzadkość 
lub zabytkowość, bądź ze względu na swą 
wartość naukową lub piękno.

Podstawę prawną dla gatunkowej ochrony 
roślin daje obecnie rozporządzenie Ministra 
Oświaty z dnia 29 sierpnia 1946 r., wydane 
w  porozumieniu z Ministrem Rolnictwa 
i Reform Rolnych i z Ministrem Leśnictwa 
(Dz. U. R. P. nr 70, poz. 384).

Zgodnie z tym rozporządzeniem dziko ro
snące rośliny, które wyszczególniamy poni
żej, chronione są na całym obszarze Pań
stwa, tzn.: zabrania się ich n i s z c z e n i a ,  
z r y w a n i a  lub u s u w a n i a  (wykopywa
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nia) z ich naturalnych stanowisk oraz 
s p r z e d a w a n i a ,  k u p o w a n i a ,  p r z e 
n o s z e n i a  a także w y w o ż e n i a  za 
g r a n i c ę  w  stanie świeżym lub suszonym.

Jeśli ktoś chciałby uzyskać zezwolenie na 
zebranie niektórych roślin chronionych dla 
celów naukowych, dydaktycznych lub ho
dowlanych powinien zwrócić się do w ła
ściwego W ojewody, który po zasięgnięciu 
opinii Państwowej Rady Ochrony Przyrody, 
w poszczególnych wypadkach może na to po
zwolić.

S p i s  r o ś l i n :

Cis Taxus baccata, limba Pinus cembra, 
brzęk Sorbus torminalis, brzoza ojcowska 
Betula Oycouiensis, wiśnia karłowata P ru -  
nus fruticosa, wawrzynek wilozełyko i w. 
główkowy Daphne mezereum  i D. cneorum, 
bluszcz Hedera helix, różanecznik żółty 
Rhododendron fkwum, modrzewnica pół
nocna Andromeda calynculata, paproć — 
długosz królewski Osmunda regalis, paproć- 
pióropusżnik strusi Onoclea struthiopteris, 
widłaki Lycopodium  wszystkie gatunki 
z wyjątkiem  kłosów zarodniowych, lilia  
złotogłów L iliu m  martagon, korona kostko
wana Fritilla ria  meleagris, śnieżyca w io
senna Leucojum  vernum  i przebiśnieg po
spolity Galanthus niualis, szafran Crocus 
scepusiensis, ostnice Stipa pennata i S. ca- 
pillała, storczykowa te Orchidaceae z w y
jątkiem pospolitych czerwono kwitnących 
gatunków, jak storczyk szerokolistny Orcliis 
latifolius i storczyk krwisty 0. incarnatus, 
kosaćce Iris, wszystkie gatunki z wyjątkiem 
kosaćca żółtego Iris  pseudoacorus, zawilec 
narcyzowy i zawilec zwyczajny Anemone 
narcissiflora i A. silvestris, pełnik europej
ski i pełnik siedmiogrodzki Trollius euro- 
paeus i T. transiluanicus, sasanki Pulsatilla, 
wszystkie gatunki, miłek wiosenny Adonis 
vernalis, rosiczka okrągłolistna, długolistna 
i pośrednia Drosera rotundifolia, longifolia  
i intermedia, kotewka —  orzech wodny 
Trapa natans, mikołajek nadmorski Eryn- 
gium maritimum, goryczki Gentiana — 
wszystkie gatunki, z wyjątkiem  G. asclepia- 
dea, szarotka Leontopodium alpinum, dzie
więćsił bezłodygowy i dziewięćsił popło-

cholistny Carlina acaulis i C. onopordifolia:
Obowiązkiem więc każdego miłośnika 

przyrody jest obecnie pouczanie, jakie ro
śliny i dlaczego są otaczane całkowitą ochro
ną oraz uświadamianie, że karalne jest nie 
tylko zrywanie i niszczenie roślin chronio
nych, ale i ich nabywanie od przekupniów.

Liga Ochrony Przyrody.

BIOLOGICZNA FLO RA W YS P  
BRYTYJSKICH

Koniec wieku X IX  zastaje botaników przy 
pracy nie tylko w  niezliczonych ogrodach 
eksperymentalnych, zielnikach czy też la
boratoriach lecz przede wszystkim w tere
nie przy studiach nad roślinnością w  odnie
sieniu do je j naturalnych środowisk. Studia 
tego rodzaju ukoronowane wydaniem przez 
W a r m i n g a  w  1896 roku dzieła pt. «Zbio- 
rowiska roślinne* dały początek nowej ga
łęzi wiedzy, którą nazwano ekologią roślin.

Narodziny tej nowej nauki znalazły na 
Wyspach Brytyjskich grunt doskonale przy
gotowany, gdyż kraj ten był już w tym cza
sie dobrze zbadany i to tak pod Względem 
fizjograficznym, jak i taksonomicznym. 
Pierwszym na szlaku wskazanynj przez 
W a r m i n g a  znalazł się Szkot R o b e r t  
S m i t h ,  którego studia nad florą Szkocji 
są po dziś dzień klasyczne w  swoim rodzaju. 
Od czasów S m i t h’a ekologia brytyjska roz
rosła się w  poważną naukę, która przyćmiła 
wynikami oraz ich praktycznym znaczeniem 
w gospodarstwie narodowym inne gałęzie 
botaniki.

Pomimo jednak nagromadzenia olbrzy
miej literatury naukowej i popularyzacyj
nej, kraj ten nie posiada syntetycznego 
dzieła, któreby zbierało przebogate już dziś 
wiadomości z ekologii roślin. W  trosce o w y
pełnienie tej luki Brytyjskie Towarzystwo 
Ekologiczne na dorocznym zjeździe w Ox- 
fordzie w  styczniu 1940 roku, powzięło de
cyzję wydania na szeroką skalę zakrojonego 
dzieła pod nazwą Biologiczna Flora Wysp 
Brytyjskich.

W ybrany komitet trzech czuwa nad cało
ścią wydawnictwa z ramienia Brytyjskiego 
Towarzystwa Ekologicznego. Komitet ten
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opracował i ogłosił (J. of Ecology, 29, 1941)
«Schedule for conlributors», rodzaj ramo
wego zestawienia zapytań, na które powinna 
być dana odpowiedź w opracowaniu gatunku 
dla Flory. Zapytań tych zestawienie zawiera 
ok. 60, które w  sumie obejmują niemal ca
łość zjawisk związanych z życiem rośliny 
w zespole.

Flora ukazuje się w  formie opracowań 
pojedynczych gatunków lub ich grup z tego 
samego rodzaju, wykonywanych przez róż
nych autorów. Gotowe' opracowania będące 
zamkniętą dla siebie biologiczno-ekologi
czną monografią gatunku, są drukowane 
w  Journal of Ecology w  miarę jak napły
wają bez żadnego porządku systematycznego 
oraz są wydawane w formie osobnych odbi
tek. Każda taka monografia jest opatrzona 
odnośnym numerem Londyńskiego Katalogu 
Brytyjskich Roślin, wiążącym narastającą 
Florę w organiczną całość.

By ułatwić autorom Flory poprawne ozna
czanie zwierząt i grzybów związanych z opi
sywanym gatunkiem oraz by zapewnić po
danie właściwego związku tych organizmów 
z rośliną, Komitet zaprosił do współpracy 
odpowiednich specjalistów, którzy dołączają 
gotowe opracowania do każdego rodzaju ro
ślin. Zestawienia zwierząt będą w zasadzie 
ograniczone do tych gatunków, które są ści
śle związane z pojedynczym rodzajem lub 
gatunkiem rośliny. W  pewnych jednakże 
wypadkach mogą one również zawierać nie
które zwierzęta żerujące na rodzajach po
krewnych albo też na kilku rodzajach w y
stępujących w  tym samym środowisku. 
Zwierzęta, o których wiadomo, że nie ogra
niczają się do jednego gatunku rośliny będą 
zestawiane na koncie całego rodzaju. W  za
sadzie tylko zwierzęta występujące w W ie l
kiej Brytanii będą uwzględniane w  zesta
wieniach, mogą one jednak zawierać i te, 
których żerowanie zostało stwierdzone na 
Kontynencie.

W  związku z rozpoczęciem druku Flory, 
Brytyjskie Towarzystwo Ekologiczne wypo
wiedziało się w  sprawie nomenklatury i jed
nostek systematycznych (J. of Ecology, 31, 
1943). W  zakresie nomenklatury a w szcze
gólności odnośnie pisowni nazw gatunko

wych, postanowiono używać we wszyst
kich wypadkach litery małej jako początko
wej wbrew międzynarodowym przepisom
0 botanicznej nomenklaturze. W  zakresie 
zaś jednostek systematycznych zostały okre
ślone i sprecyzowane następujące pojęcia: 
gatunek, podgatunek, odmiana, forma, eko
typ, cytotyp i genotyp. By zaś zapewnić po
prawną i jednolitą pisownię nazw roślin 
ogłoszono (J. o f Ecology, 33, 1946) pełny 
spis brytyjskich roślin naczyniowych, l i 
cznie z rodzajami Rubus i Hieracmm.

Tak pomyślana Flora zawierać będzie 
wiadomości z tych wszystkich, działów ży
cia roślin, które dotychczas były rozrzucone 
po całej —  nieraz trudno dostępnej — różno
języcznej literaturze botanicznej. Autorowie 
opisów poszczególnych gatunków dodają 
z reguły liczne nowe i nie publikowane do
tychczas obserwacje, które w znacznym sto
pniu podnoszą wartość dzieła. Poza tym 
zwracaną jest szczególna uwaga na pierwsze 
stadia rozwoju roślin dotychczas pomijane 
ze względu na trudności w obserwacji. Opra
cowania zawierają rysunki młodej rośliny 
(kiełka), mapki rozmieszczenia ogólnego
1 szczegółowego na Wyspach Bryjskich oraz 
wyczerpujące zestawienia literatury gatun
ku. Opublikowane dotychczas zeszyty budzą 
nadzieję, że Flora będzie dziełem, bez któ
rego trudno będzie się obejść w  pracowni 
botanicznej. Pchnie ona niewątpliwie zain
teresowania botaników w  szerszej jeszcze 
mierze w  tę tak frapującą, praktycznie bar
dzo ważną a przy tym nie łatwą dziedzinę 
badań ekologicznych. Z naszego «kontynen- 
talnego» punktu widzenia należałoby wyra
zić życzenie pod adresem autorów Flory, 
ażeby w  uwzględnianiu materiałów wyszli 
możliwie jak najdalej poza Wyspy Brytyj
skie na Kontynent, by w  ten sposób Flora 
obok niewątpliwie specyficznego oblicza 
brytyjskiego nabrała w jak najszerszym po
jęciu znaczenia i charakteru ogólno euro
pejskiego. A. Środoń.

X
ZAW ARTOŚĆ W O D Y W  ŻYW EJ 

M ATERII

Bardzo różna jest ta zawartość. Najmniej 
zawierają wody dojrzałe nasiona: 12— 15%.
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Części soczyste roślin średnio mają około 
2/3 wody. Najw ięcej znajdziemy je j u orga
nizmów wodnych, takich jak glony i me
duzy. Dokładne oznaczenie je j jest trudne, 
gdyż trzeba dokładnie oddzielić organizm 
od wody, w  której przebywa. Toteż poda
wane są fantastyczne liczby aż do 99,8%.

W  tym Względzie ciekawe dane znajdu
jem y w  «Nature» (tom 151, 1943, str. 226). 
Dwóch zoologów L o w n d e s  i H y m a n  
podaje liczby otrzymane dworna różnymi 
metodami dla morskiej meduzy Aurelia  
aurita. Pierwszemu z nich wypadło 96,56%, 
drugiemu — 96%. Jest to chyba najwyższa 
zawartość —  żywa materia nie może skła
dać się z samej tylko wody!

D. Szymkiewicz.

OKRĘT W O JE NNY Z LODU

Jak donosi II. London News, w jesieni 
r. 1942, gdy niemieckie łodzie podwodne po
ważnie zagrażały angielskiej żegludze, po
wstał w  Anglii projekt budowania gigan
tycznych lotniskowców z brył lodowych. 
W  czasie zimy 1942/43 przeprowadzono 
w Kanadzie szereg szczegółowych badań 
eksperymentalnych, które wypadły pomyśl
nie, tak że na wiosnę r. 1943 zdecydowano 
się przystąpić do realizacji projektu.

Lotniskowiec-lodowiec miał mieć kształt 
zupełnie podobny do normalnego lotni

skowca metalowego, długość jego jednak 
miała wynosić około 600 metrów, szerok ie  
zaś około 90 metrów, a wyporność około 
dwa miliony ton. Byłby to więc największy 
okręt na' świecie, przy którym inne statki 
i okręty wyglądałyby jak karły. Największe 
pancerniki współczesne osiągają bowiem za
ledwie 40.000 ton wyporności.

Ściany, dno i pokład lodowego okrętu 
miały być zbudowane z gigantycznych blo
ków «lodo-betonu» zmrożonych razem. Lo- 
do-beton składał się 86% z lodu i w 14% 
z drzewa, a podczas prób wykazał odporność 
-nie ustępującą normalnemu betonowi. Gru
bość ścian i pokładów wynosiłaby około 
12 metrów. Stwierdzono, że taka warstwa 
lodo-betonu jest odporna na torpedy, na j
cięższe bomby i ogień artylerii okrętowej.

Wnętrze okrętu nie różniło się zbytnio od 
wnętrza normalnego lotniskowca. Musiała 
tylko znaleźć w  nim pomieszczenie ogromna 
aparatura chłodząca, która utrzymywałaby 
lód stale poniżej zera. Z aparatury tej biegły 
by rurociągi w  głąb masy lodowej.

Na jednym z jezior kanadyjskich zbudo
wano kompletny model okrętu długości 
18 metrów. Mimo jednak pomyślnych w y
ników doświadczeń w  końcu projekt ten za- 
rancono, gdyż udało się zwalczyć niemieckie 
łodzie podwodne przy pomocy innych spo
sobów i budowa gigantycznych lotniskow
ców z lodu stała się zbyteczna.

H. Sżarski.

P R Z E G L Ą D  W Y D A W N I C T W

J. A r t h u r  T h o m s o n :  SCIENCE OLD AND 
NEW . London 1946.

Niew ielka książeczka prof. Thomsona (182 str.) 
jest zbiorem popularnych szkiców z zakresu «hi- 
storii naturalnej*, którą aptor wykłada na Uniwer
sytecie w  Edynburgu. Książka zaw iera 52 szkice, 
przeważnie drukowane poprzednio w  równych cza
sopismach angielskich, jak The Illustrated London 
News, The Glasgow Heraild, T im e and T ide itd. 
Na szerokość zakresu poruszanych tem atów wska
zuje klka wybranych tytułów : Ssaki i  ptaki gór, 
W ęże morskie, Zw ierzęta jaskiń, Zwiastuny w io 
sny, W  gnieździć mrówek, Perły, Mleko, Symbioza, 
Rot i mysz, W rażliw ość u roślin, Bakterie i lumi- 
nescencja, W iek  ziemi, Pochodzenie roślin lądo

wych, Ręka ludzka, Historia naturalna i medy
cyna itd.

N iezwykła jest łatwość i swoboda z jaką autor 
przedstawia trudne nieraz zagadnienia w  sposób 
prosty i  przystępny. Książka pisana jest tak inte
resująco i żywo, że trudno oderwać się od je j 
lektury. Szereg szkiców na przykład, poświęco
nych jest zagadnieniom psycholbgii zwierząt. 
W iem y, że zagadnienia te, m imo iż interesujące, 
niełatwe są do ujęcia w  wykład krótki, jasny i  nie 
nużący, a jednak ścisły. Prof. Thomson pokonuje 
te trudności z łatwością. Przykładem  wspaniałego 
podania dość prostych i w  istocie swej niezbyt 
frapujących zagadnień mo^e być np. szkic pod 
tytułem: «Zew  morza* omawiający orientację

„  świeżo wylęgłych żółw i morskich.
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Prot'. Thomson napisał szereg dzieł popularno
naukowych: na okładce reklamuje ' wydawca je 
szcze osiem innych książek tego samego autora. 
Toteż łatwo można wytłumaczyć pewne niedocią
gnięcia niektórych artykułów w  przedstawieniu 
obecnego stanu wiedzy. Na przykład w  ustępie 
•Pszczoła i kw iat* anii razu nie wspomina prof. 
Thomson o wynikach nowszych badań, a nawet 
powątpiewa w  zdolność owadów do rozróżniania 
barw (str. 62). Naturalnie niedociągnięcia te nie 
obniżają wartości książki, tyn ł bardziej; że autor 
bardzo loja ln ie wymienia zwykle źródło skąd po
chodzą podane informacje.

Godną najgorętszego uznania jest jednolitość 
spojrzenia i zwartość poglądu na zjawiska bio
logiczne, widoczne we wszystkich artykułach. 
Autor najwyraźn iej posiada jasno określone prze
konania, które przepajają całą książkę i łączą 
wszystkie szkice, m imo pstrokacizny tematów, 
w  harmonijną całość.

Szata zewnętrzna dziełka jest bardzo skromna, 
papier lichy, ilustracji brak. Jednak twarda p łó
cienna oprawa zapewnia książce trwałość, której 
tak miedostaje broszurom i podnosi znacznie este
tyczny wygląd książki.

H. S z a r s k i.

H e n r y  W o o d s :  PALAEONTOLOGY INVER- 
TEBRATE. Cambridge. 1946. 8 wyd.

«
W  przedmowie do ósmego wydania zaznacza 

autoir, że wprowadził niewielkie zmiany w  stosunku 
do poprzedniego wydania, to znaczy do szóstego 
z r. 1926, ponieważ wydanie siódme z r. 1937 było 
tylko przedrukiem. W ynikałoby z tego, że od r. 
1926 dorobek paleozoologii jest niewielki. Znajdu
jem y jednak w  przedmowie wzmiankę o pracy 
prof. R. Kozłowskiego (1938) o graptolitach z dol
nego syluru Polski.

Charakter podręcznika W oodsa jest wyraźny: 
jest to podręcznik anatomii i m orfologii kopalnych 
bezkręgowych, przy czym autor uwzględnia w  od
powiedni sposób budowę pokrewnych form  dzi
siejszych. Zwraca uwagę na rozmieszczanie baty- 
metryczne żyjących przedstawicieli mięczaków. 
Podaje skład chemiczny części szkieletowych, za
znaczając w  szczególności czy skorupy wapienne 
są kalcytowe czy aragonitowe, a ma to duże zna
czenie dla przechowywania w  stanie kopalnym, 
gdyż jak wiadomo skorupy aragonitowe (w ięk
szość m ięczaków) łatw iej ulegają rozpuszczeniu 
niż kalcytowe. W ym ienia rodzaje skamieniałości 
oraz podaje zm iany wtórne składu chemicznego 
szkieletów, jakie zachodzą podczas procesów fossi- 
lizacyjnych. W  opisie ślimaków znajdujemy, zesta
wienie kształtów skorup, w  liczbie osiem, spotyka
nych u tych mięczaków.

Dowiadujemy się, że najstarszym małżem słod
kowodnym jest prawdopodobnie Archanodon 
(Amnigenia) jukesi z old-redu. Z tej samej form a

cji pochodzić ma najstarszy przedstawiciel Aptery- 
gotów: Rhyniella.

Systematyka jest uwzględniona tylko w  jednost
kach największych: podział typów na gromady, te 
zaś na rzędy. Mniejszych jednostek systematycz
nych autor zasadniczo nie podaje. Czytelnikowi 
w ięc trudno jest zorientować się np. w  trylobitach, 
tak ważnej i bogatej grupie skorupiaków ery pa- 
leozioiicznej. Autor podaje bowiem jedynie opis ok. 
40 rodzajów, z tych niektóre są opatrzone ryci
nami.

Bogactwo materiału w  grupie amonitowych 
(Aininoiioidca) spowodowało, że autor przedstawił 
podział na 5 grup, m ianowicie:

A. Klimeniie,
B. Gomiatyty,
C. Amonity triasowe,
D. „  jurajskie i kredowe,
E. „  rozwinięte.

Podział powyższy nie stanowi klasyfikacja zoo
logicznej, trzy ostatnie grupy isą tylko zbiorem 
rodzajów. W  grupie: «E »: amonity rozwinięte, są 
uwzględnione tylko kredowe formy, z pomknię
ciem rozwiniętych amonitów triasowych oraz ta- 
kiehże goniatytów. O tych dwóch ostatnich fo r 
mach amonitów jest tylko wzmianka przy w y li
czaniu ważniejszych rodzajów  w  poszczególnych 
okresach geologicznych. Sama nazwa rodzajowa 
bez opisu nie m ówi nic czytelnikowi.

Autorowi chodzi o zaznajomienie czytelnika 
z ważniejszym i przedstawicielami poszczególnych 
grup kopalnych bezkręgowych, natomiast-nie za j
muje się on ani ewolucją, ani podziałem dokład
niejszym, mało też znaleźć można danych o pa
leobiologii. Autor wychodzi z założenia, że pa
leontologii można się nauczyć tylko na podstawie 
studium okazów, podręcznik ma być tylko wpro
wadzeniem.

Autor podaje dosyć ojbszemy spiis ważniejszych 
prac i monografii, które mogą być pomocnymi 
w  dalszym studium przedmiotu. Uderza tu jednak 
brak szeregi} nowszych dzieł, chociażby przykła
dowo biorąc m e ma podstawowych monografii 
otwornic: Cushmana (3-cie wydanie z r. 1940) oraz 
Gallowaya z  r. 1933.

Poszczególne działy bezkręgowych zostały po
traktowane niejednolicie: jedne są omówione sze
rzej, inne jak np. tak ważna filogenetycznie grupa 
Paileodictyopterów iżjaledwie jest wzmiankowana. 
W  ogóle autor uwzględnia obszerniej te organizmy 
kopalne, które występują w  utworach geologicz
nych Anglii.

Podręcznik W oodsa jest przede wszystkim pod
ręcznikiem do ćwiczeń dla początkującego sin- 
denta, który znajdzie w  nim dane umożliwiające 
mu oznaczenie ważniejszych form. Jako taki 
wstępny kurs paleozoologii książka Woodsa za
sługuje na zwrócenie na nią uwagi i  przez uczącą 
się młodzeż polską. Brak nam jest własnych po<l-
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ręczników a należałoby oderwać się od niemiec
kich, które na tym polu u nas dominują.

F. Ii i e (1 a.

HASŁO OGRODNICZO-ROLNICZE. Nr 5, str. 52. 
Tarnów.

W  numerze 5, który wydany jest w pięknej sza
cie, na dobrym papierze i bogato (ilustrowany, 
znajdujemy następujące artykuły: prof. U. J. dr St. 
Zioibrowsiki pisze o rejon izacji i doborze drzew 
owocowych w  Polsce; dr iwż. St. Zaliwski, kier. 
P. I. N. G. W . w Puławach podaje dobór odmian 
drzew d krzew ów  owocowych dla poszczególnych 
dzielnic Polski; dr D. W anic omawia rodzaje sa
dów  i ich charakterystykę; prof. Z. Makowski 
omawia przygotowanie podkładek drzew ow oco
wych, z siewu nasion; red. A. Gładysiz pisze o sa
dzeniu drziew owocowych; dr M. Kozłowska oma
wia wyczerpująco uprawę truskawek pod szkłem 
z uwzględnieniem odmian; dr St. Ziobrowski po

daje ciekawe wskazówki o pędzeniu szparagu i ra 
barbaru w okresie , zimowym; inż. St. Schónfeld 
daje pouczające wskazówki o sposobach przecho
wywania w arzyw  przez ziimę, ilustrując artykuł 
rycinami; dr M. Łucka pisze o zbiorze nasion ro
ślin kwiatowych i ich przechowywaniu; dr inż. 
Łebkowskii w  obszernym artykule podaje cenne 
uwagi o budowie szklarni różnego typu i ich użyt
kowaniu; inż. B. Staniszewski zachęca Czytelników 
do masowego sadzenia lip; insp. T. Grochowski 
opisuje kaktusy; inz. M. Łopacińskd podaje cenne 
wskazówki na temat zwalczania raka u drzew 
owocowych; inż. J. Gondek pisze o tępieniu i ho
dowli kreta; prof. A. Meirimg pisze o kwaszeniu 
kapusty na zimę i w yrobie win z głogu; C. W y 
rzykowski podaje wskazówki jak wykorzystać na
leży  niedocenione owoce; C. Lewandowska podaje 
wskazówki dla pszczelarzy; inż. M. Nowak daje 
kalendarz przypomnień dla rolników ii hodowców, 
zaś J. Gizowska dla gospodyń.

W Y D A W N I C T W A  N A D E S Ł A N E

E. M. STEPHENSON & CH. STE W A R T
Amimal camouflage. 1946. Harmondsworth.

PO RAD NIK  D LA  NAUCZYCIELI. Rok I. Nr 1.
W arszawa-Łódź 1946 (M inisterstwo Oświaty)

NO W A SZKOŁA. Rok II. Nr 6— 9.
W arszawa-Łódź 1946 (Ministerstwo Oświaty)

DZIECI I W YC H O W AW C A. Rok I. Nr 1.
W arszawa 1946 (PZW S, W arszawa, Kredy

towa 9)

ŻYCIE GOSPODARCZE.

Katowice 1946 (Katowice 3 Maja, 23)

PRZYSPOSOBIENIE ROLNICZE. Rok XI. Nr 1— 3. 

Warszawa 1947 (Ministerstwo Rolnictwa 
• i Reform  Rolnych)

GOSPODARKA CHŁOPSKA. Rok III. Nr 2—4.

W arszawa 1947 (Instytut nauki i oświaty 
rolniczej, Starynkiewicza 7/9).

O D E Z W A

UCZCZENIE PAM IĘ C I M AR IA N A  RACIBORSKIEGO

W  roku bieżącym mii ja  30 lat od śmierci tego 
znakomitego polskiego uczonego. W  « Kosmosie» 
z ir. 1917 została ogłoszona odezwa Komitetu im. 
Mariana Raciborskiego, wzyw ająca do składek na 
fundusz im. Mariana Raciborskiego, któryby po
służył w  pierwszym  rzędzie na wykonanie Jego 
popiersia i umieszczenia takiej trw ałej pamiątki 
w miejscu Jego działalności.
. Pom nik prof. Raciborskiego stanie w  Ogrodzie 
Botanicznym Umiw. Jagiellońskiiieigo w Krakowie, 
a odsłonięcie nastąpi z końcem czerwca br. P o 

nieważ brak jest funduszów na wykończenie pom
nika, Pol. Tow . Przyrodników  dm. Kopernika, 
które przez cały okres 30 lat patronowało zam ie
rzeniom Komitetu im. M. Raciborskiego, apeluje 
do członków Towarzystwa i do ogółu polskich 
przyrodników o składanie na ten cel dobrowol
nych datków. Listę zapoczątkowały złożone datki: 
prof. W ł. Szafera 23.000 zł, prof. W . Rogali 5.000 zł, 
prof. J. Tokarskiego 5.000 zł, dr K. Maślamkiiewi- 
cza 1.000 zł. Datki na cel powyższy prosimy prze
kazywać na konto PKO. IV-152: Pol. Tow . P rzy 
rodników im. Kopernika Kraków z zaznaczeniem: 
«Na fundusz im. M. Raciborskiego®.
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