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Od Redakcyi.

G dy z początkiem  kw ietnia r. b. p rzystę
powaliśmy do w ydaw nictw a W szechświata, 
byliśm y z góry przygotow ani na  trudności, 
od podobnego w ydaw nictw a nieodłączne. 
W iadom o nam  było, że w naszych warunkach 
trudno  żądać szczególniejszego zapału do pu- 
blikacyi, poświęconej naukom  ścisłym, tak  
mało upowszechnionym w kraju . Pism o na
sze miało więc przed sobą zadanie w yrobienia 
sobie czytelników.

Do spełnienia powyższego zadania dążyli
śm y w szystkiem i siłami. W  przekonaniu, że 
nauka, mimo swego charakteru  kosm opolity
cznego, m a jed n ak  pewne właściwości dla 
każdego k ra ju  odrębne, staraliśm y się, żeby 
nasze pismo przedstaw iało naszą naukę. Za 
środek prowadzący do tego uw ażam y naj
szersze uwzględnienie artykułów  oryginal
nych, pisanych przez ludzi, k tórzy pracą 
swoją i życiem należą od tego samego społe
czeństwa, co i czytelnicy. W  39 dotychczas 
wydanych num erach W szechśw iatu na ogólną 
liczbę około 100 artykułów  obszerniejszych, 
wypada tylko 5 prac tłumaczonych. Z drugiój 
strony  staraniem  naszem być m usiało 
zaspokojenie potrzeb naszych czytelników, 
to je s t urozmaicanie treści pisma tak  we

względzie przedmiotów, których w niem  do
tykano, ja k  również w pew nych granicach 
i we względzie samój formy artykułów , trzy 
manych w tonie mniój albo więcój popular
nym. W ynikająca stąd  nierówność, którój 
przykłady bodaj w każdym num erze W szech
świata dostrzedz się dają, n ie je s t więc bynaj- 
mniój objawem przypadkowym . Nakoniec 
usilnem staraniem  naszem  było przedstaw ia
nie bieżącego rozwoju nauk przyrodzonych, 
szczególniój o ile rozwój ten  je s t  owocem 
działalności naszych tow arzystw  naukow ych 
naszych szkół, albo w ybitnych w nauce j e 
dnostek i tem u  staran iu  przypisać nalepy 
skrzętność, z jak ą  podawaliśm y żyw oty nau
kowe, spraw ozdania o ruchu  tow arzystw  
naukow ych oraz o nowych pracach, ukazu
jących się w druku.

K rótk i okres istn ien ia W szechświata nie 
pozwolił nam  w ypełnić wszystkich szczegó
łów zamierzonego program u; nie mogliśmy 
pozyskać w szystkich autorów , na k tórych  
współpracownictwo liczyliśmy; całe działy 
nauki pozostały nietknięte. Ale, znając słab
sze strony W szechświata i z każdą chw ilą 
nabierając świadomości o potrzebach jego 
i jego czytelników, wiemy już  dzisiaj, z któx'ój 
strony wypada nam  podwoić baczność. N a 
usprawiedliw ienie zaś nasze m am y przysło
wie „każdy początek tru d n y .“ Raz już po-
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czątek ten  pozostawiw szy za sobą, można 
śmielćj w przyszłość poglądać.

Otóż przy  kończącym  się trzecim  kw artale 
naszego istnienia, k w esty ją  przyszłości w y
stęp u je  naprzód. M nóstwo dowodów przeko
nyw a nas ciągle, że nasze usiłow ania zostały 
zrozum iane i ocenione w edług ich rzeczywi
stej treści, że więc na sym paty ją , na  poparcie 
m oralne s tro n y  inteligiencyi, n a  współ
udział w pracy ze strony  kolegów naszych 
w nauce i,'piórze liczyć m ożem y z całą pewno
ścią. Ale co do strony  m atery j alnój, rzecz ma 
się całkiem  inaczój. L iczba prenum eratorów , 
przeciętnie z trzech  ubieg łych  kw artałów  
w ynosząca około 800, j e s t  niedostateczna do 
pokrycia w ysokich kosztów  w ydaw nictw a 
i to ta k  dalece, że współwłaściciele dokładać 
m uszą po rs. 3 kop. 40 do każdego prenum e
ratora. W szechśw iat w ięc w takim  stanie 
rzeczy sam  siebie u trzym ać nie może, gdyż 
wpada w znaczny deficyt pieniężny. W p raw 
dzie deficyt ten  w pierw szym  roku istnienia 
pism a je s t  mniój uciążliw y skutk iem  pomocy, 
ja k ą  uzyskało ono od jednego z mecenasów 
nauki, lecz dalsze jego koleje wcale przez to 
nie są zabezpieczone. Co w ażniejsza zdaniem 
naszem, podobny sposób postaw ienia spraw y 
wcale n ie je s t norm alny, ponieważ sądzimy, 
że pismo, poświęcone szerzeniu wiedzy przy
rodniczej, powinno w k ra ju  wyrobić sobie wa
ru n k i sam odzielnego istn ien ia  bez ofiar ze 
strony w łaścicieli i bez wszelkich sztucznych 
środków podtrzym yw ania.

W obec zaznaczonych trudności w spółw ła
ścicielom W szechśw iata pozostaw ały do w y
boru trzy  drogi: albo opuścić ręce w zniechę
ceniu, albo wezwać czytelników  do ofiary ma- 
tery ja lnćj przez podniesienie ceny pism a, albo 
nakoniec liczyć n a  silniejsze niż dotąd zajęcie 
się ogółu i w zrost liczby prenum eratorów . 
W ybraliśm y drogę ostatnią, pewni, że uczci
we dążenia zawsze m uszą w społeczeństwie 
nasżem  w yrobić sobie praw o bytu. W iara  
w io , że i nasza cegiełka je s t  potrzebna do 
gm achu i że prędzśj czy późnićj będzie przy
ję ta  ta k  życzliwie, ja k  je s t  dana, stanow i dla 
nas podnietę do w ytrw ania, do zwiększenia 
usilności w w y tk n ię ty m  kierunku.

W  ro k u  przyszłym , 1883, W s z e c h ś w i a t  
wychodzić będzie w  tym że samym, ja k  do
tychczas, zakresie, w tój sam ćj objętości, for
m acie i na  ty ch  sam ych w arunkach  prenu

m eraty. B ok przyszły uważać będziemy za 
czas ostateczućj próby i naw et w razie stra t 
m ateryjalnycli w dotychczasowej wysokości, 
postanowiliśm y wydawać W szechśw iat w cią
gu całego tego roku. U zyskane w ciągu roku 
1883 cyfry budżetowe stanowić będą podsta
wę do nowego ew entualnie układu z prenu
m eratoram i na rok 1884.

O  S Ł O I s r a T T -
ODCZYT D-RA JANA JĘDRZEJEWICZA,

wygłoszony w sali Resursy kupieckiej d. 29 M arca 1882.

(Dokończenie).

W nioski Kirchhoffa zachęciły astronomów 
do zastosow ania pryzm atu  do badania słońca; 
dodano do p ryzm atu  szkła powiększające dla 
lepszego rozpatryw ania prążek, zastosowano 
go do teleskopu i utw orzono tym  sposobem 
dzisiejszy aparat spektralny.

Przedew szystkiem  szło o to, aby się dowie
dzieć, czem są owe różowe wyskoki, płom ie
nie i slupy, które podczas zaćmień przy brze
gu  słońca widywano.

Sposobność nie dała na siebie długo czekać. 
K iedy w r. 1868 podczas zaćmienia słońca, 
astronom  francuski Janssen, znajdując się 
w G untoor w Indyjacb, zwrócił swój spek
troskop na owe różowe w yskoki, otaczające 
kulę słoneczną w chwili zakrycia jej przez 
księżyc, z zadziwieniem spostrzegł w widmie 
jasn e  błyszczące prążki, znamionujące gaz 
wodorowy. — Tym  sposobem główne za
danie w zasadzie rozwiązanem  zostało. W y
skoki różowe okazały się gazem wodorowym 
rozpalonym . N azajutrz podczas całego blasku 
słońca Janssen  odnalazł je  znowu, jednocze
śnie praw ie udało się to i Lockyerow i w A n
glii i dziś ju ż  nie potrzebujem y czekać zać
mienia, aby podziwiać codziennie te  olbrzymie 
zmiany, jak ie  się na słońcu odbywają.

Pom ijam  dalszą h istory ją rozwoju tych  od
kryć, po. tępowały one szybko jedno za drii- 
giem. Udoskonalone przyrządy pryzmowe 
w ręku obserwatorów takich, ja k  Janssen, 
Locyer, Secchi, H uggins, Yogel — odkryły 
w ciągu la t k ilku takie szczegóły budowy 
słońca, jak ich  się przez wielo wieków nie do
myślano.
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Przypuszczenie Kirchhoffa, wyprowadzone 
drogą rozumowania z ciemnych przerw  w i
dma słonecznego o obecności w ielu metalów, 
ziemskich na słońcu, zostało potwierdzone 
w zupełności. N iepierwszy to już  fak t W n au 
ce przyrody, że rozum  przewidział prędzój to, 
co daleko późniój zm ysłam i spostrzeżone zo
stało. P an u  Y oung w A m eryce udało się 
pierwszem u dostrzedz atmosferę przez K irch- 
hóffa przepowiadaną; obserwował on zaćm ie
nie 1870 r. i w tejże chwili, kiedy księżyc za
k ry ł ostatni błyszczący skraw ek słońca u d e
rzy ła go nagła zm iana w widmie słonecznem: 
czarne prążki znikły, a w ich miejsce zabły
sły w calem polu spektroskopu jasne prążki 
par m etalicznych, otaczających kulę słonecz
ną, u jaw niła się w arstw a z m ięszaniny sa
m ych rozpalonych gazów złożona, ta  w łaśnie, 
k tó rą przewidział Kirchhoff. Zgodnie z w nio
skiem  Kirchhoffa, zawiera ona w sobie gazy 
rozżarzone najcięższych metalów: żelaza, m ie
dzi, cynku i innych — otacza grubością około 
1500 w iorst całą kulę słoneczną, spoczywając 
bezpośrednio na tój powierzchni błyszczącój 
m atery i, zwanój światłosferą, k tó rą  jako ta r 
czę słońca widzimy. Stanowi ona najniższą 
część nadzwyczaj rozległej atm osfery słońca, 
w którćj gazy u k ład ają’ się według swój gę
stości — niżój cięższe, wyżój lżejsze. Ponad 
gazami żelaza i miedzi, spotykam y gazy w a
pnia i magnezu, a nad nimi ze znanych ga
zów najlżejszy —gaz wodorowy, k tóry  otacza 
to w szystko różową od rozpalenia w arstw ą 
na kilka tysięcy w iorst grubą. Tę w arstw ę 
różową zowiemy chromosferą i widzimy ją  
w części podczas zaćmień, albo spektrosko
pem; z tój w arstw y wznoszą się owe różowe 
wyskoki zwane protuberancyjam i, złożone 
najczęściój z czystego gazu wodorowego, n ie
raz zmięszanego z param i żelaza lub m agne
zu i jeszcze pewnój substancyi dotychczas 
nieoznaczonej.

Ponad tą  w arstw ą czystego praw ie wodoru 
rozciąga się dopiero owa lekka, błyszcząca 
srebrzysta korona, k tóra przy zaćmieniach 
aureolą otacza pozornie ciem ną tarczę księ
życa. Że część tego je j blasku pochodzi z od
bicia samego światła'słonecznego, tego dowo
dzą spostrzeżenia p. Prażm ow skiego jeszcze 
w r. 1860 czynione, a potwierdzone późniój 
przez L ockyera i Langleya. P rócz tego ma 
ona w łasne światło, bo składa się głównie

z rozpalonego wodoru w stanie wysokiego 
rozrzedzenia, zaw iera przytem  jeszcze jak ieś 
inne gazy, których ńa ziemi w tym  stanie nie 
znamy. Powiadam , w tym  s tan ie / bo nieko
niecznie gazy te  m ają być czemś obcem zu
pełnie, stan  ich tylko może być inny. W spo
mniałem już, ja k  w szystkie w arunki fizyczne 
na słońcu różnią się od tych, jakiem i n a  ziemi 
jesteśm y otoczeni. P rzy  tem peraturze słońca, 
którą na sta  tysięcy stopni w przybliżeniu 
określają i przy nadzwyczaj nem ciśnieniu 
z powodu wielkiój siły graw itacyi, pierw iastki 
słońca śą w stanie tak  zwanój dysocyjacyi, 
rozprzężenia. Z powodu takich warunków 
gazy, składające atm osferę słoneczną, nio 
wchodzą z sobą w związki chemiczne, uk ła
dają się tylko w arstw am i, stosownie do tego 
ciężaru i przytem  mogą przyjmować postać 
tak  zmienną, że ich rozpoznać nie możemy.

Z tego ogólnego opisu widzimy, że spektro
skop rozszerzył nam  granice widzialne słońca 
o drugie ty le prawie, dał nam  poznać jogo 
atm osferę i skład chemiczny wszystkich 
warstw , poparł jednocześnie ideę jedności 
stworzenia, w ykazując na słońcu te  same 
pierw iastki, z k tórych  się składa ziemia; do
tychczas tylko nie zdołał nam  wyjaśnić stanu  
samój światłosfery, tej błyszczącój powłoki 
słońca golem okiem dostrzegalnój. W edług 
dotychczasowych badań je s t ona również ga
zem rozpalonym  w stanie zgęszczenia Wyso
kiem ciśnieniem wywołanego, tak, że daje w i
dmo ciągłe, jak  ciało twarde, Ruchliwość jćj 
właściwą wszystkim  płynom elastycznym po
znaliśmy, mówiąc o tw orzeniu się plam, k tóre, 
ja k  możemy się domyślać, są w ścislój zale
żności od wybuchów gazów rozżarzonych 
z w nętrza kuli słonecznćj. W ybuchy te, w i
dywane podczas zaćmień, jako  tak  zwane pro- 
tuberancyje czyli wyskoki, przedstaw iają pe
wną, choć odległą aualogiją z naszemi w ulka
nami i są w istocie wydobywaniem się par 
m etalicznych z głębi słońca, rozpraszających 
się po atmosferze słonecznćj i zasilających 
ją  tem i pierw iastkam i, k tó re głównie ją  
składają.

Należą one do najciekawszych zjawisk, j a 
kie w przestworach św iata spotykam y —i ró 
żnią się między sobą tak  kształtam i, j a k i  skła- 
dem chemicznym. Jedne przedstaw iają się, 
jak  spokojne wąskie sm ugi gazu, wznoszące 
się w górę i rozpościerające się potem
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W chm urki po atm osferze słonecznej, p ływ a
jące  lub opadające powoli ku  dołowi, przypo
m inają  kształtam i te  dym y, jak ie  w spokoj- 
nem  pow ietrzu okolic górskich wznoszą się 
równo do góry, dopóki w ia tr nie rozproszy 
ich w lekkie tu m an y —inne przybierają kszta łt 
w odotrysku, to  znowu płomieni, rozchodzą
cych się w postaci wachlarza, albo słupów 
ognia, nad k tó rem i unoszą się oderwaue 
chm ury  (fig. 11, 12, 13). Te p ro ste  form y

fi g. 11. fig-. 12. fig. 13.

składają się najczęściej z czystego gazu wo
dorowego różowego koloidu — sw ym  ruchem  
robią wrażenie, jak b y  się w znosiły  prędzej 
sku tk iem  własnój lekkości, aniżeli siłą w y
buchu.

P rócz ty ch  spostrzegam y jeszcze innego 
rodzaju  w yskoki, trafiające się szczególniój 
bliżój rów nika słońca po obu jego  stronach, 
gdzie i plam y są najczęstsze, S ą  one daleko 
gw ałtow niejsze, k szta łty  ich bardziój złożone 
i szybko zm ieniające się; raz przedstaw iają 
się ja k  płom ienie w ijące się spiralnie, to zno
w u ja k  m asy ognia bezładnie splątane, albo 
płomienie zupełnie oderwane od w arstw y 
chrom osfery (fig. 14, 15). Są to ta k  zwane 
w ybuchy płomienne. Szybkość ich tw orzenia

fig. 14. fig. 15.

się i zmian je s t nadzw yczajna: w ciągu pół
godzinnej obserwacyi w ybuchy tak ie  wznoszą 
się do wysokości k ilku  tysięcy mil, zm ieniają

się w swych kształtach w oczach patrzącego; 
słupy ogniste zm niejszają się, zostają z nich 
chm urki zawieszone w atmosferze, które zna
cznie już wolniój rozpraszają się, jak b y  to
pniały  pod wpływem  gorąca, n iektóre zniżają 
się, m aleją i w stanie m niejszych płomyków 
małoco w ystających ponad chromosferę, dłuż
szy czas widzieć się dają, jak b y  dopalające się 
ogniska po gwaltownój eksplozyi (fig. 17).

W  wybuchach tych płomiennych, odzna
czających się nadzwyczajnym  blaskiem, spek-

fig. 16. fig. 17.

troskop w ykryw a rozżarzone pary  żelaza, 
wapnia, magnezu, z gazem wodorowym po- 
mięszane.

W ysokość praw dziw a wybuchów słonecz
nych dochodzi nieraz niesłychanych rozmia
rów: wznoszą się one do k ilkunastu  tysięcy 
mil w górę. Najw yższy wybuch, ja k i  miałem  
sposobność obserwować we W rześniu 1874 r. 
(fig. 16) dochodził do wysokości 13000 mil. 
D ok to r Spoerer z Potsdam u opowiadał przed 
kilkom a m iesiącam i o wybuchu, ja k i jesionią 
zeszłego roku oglądał, a k tó ry  doszedłszy do 
wysokości 24000 mil, w ciągu pięciu m inut 
tak  ostygł, że przestał być widzialnym , zosta
wiwszy ty lko  po sobie szeroko rozciągniętą 
chm urę.

W spaniałości tych  utw orów  żaden rysunek 
nie je s t  w stanie oddać; najlepiej zrobiony 
okaże się m artw ym  wobec tego, co się widzi. 
K to nie widział ich w naturze nie potrafi 
z ry sunku  utw orzyć sobie w yobrażenia o tój 
żywości barwy, o tym  blasku i wspaniałym  
widoku, ja k i wybuchy słoneczne przedsta
w iają, szczególnie w czasach zwiększonój 
działalności atmosfery* słonecznej. M ają one 
bowiem wraz z plam am i peryjod jedenastole
tni, w k tórym  raz są najczęstsze, potem ilość 
ich zm niejsza się, aby znow u po latach jede
nastu  dojść do najw iększej.
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Ta szczególna pcryjodyczność, według zda
nia naj czynniej szego dzisia j spostrzegacza 
słońca D-ra Spoerera, może zależyó od pe
wnego rodzaju kom pensaty ciepła. Okolice 
biegunów słońca, jako osłonięte cieńszą w ar
stwą powłok gazowych, łatwiój przez prom ie
niowanie tracą  ciepło, kiedy części przy ró 
wniku położone, grubszą atm osferę posiada
jące, więcój ciepła zatrzym ują i po pewnym 
czasie wybucham i równow ażą jego nadmiar.

Obok togo przypuszczają, że zjawisko tój 
peryj odyczności może byó analogicznem z przy- 
pływem  i odpływem morza na ziemi: tu  księ
życ przyciągając ocean, wznosi w górę jego 
wody, tam  planety  bliższe, grupując się stoso
wnie w pew nych czasach, siłą atrakcyi mogą 
podobne w ywierać działanie, przyciągając 
płyny gazowe w ew nątrz słońca zaw arte i u ła
tw iając im w takich epokach w ybuch naze
w nątrz. Stanowczo kw estyja ta  jeszcze nie 
je s t rozwiązana, a to tem bardziój, że dotych
czas związek widzialnych wybuchów słonecz
nych z plam am i, nie przez w szystkich specy- 
jalistów  jednakow o je s t tłumaczony. W szyscy 
wprawdzie nie zaprzeczają wydobyw aniu się 
par m etalicznych z wodorem z w nętrza słoń
ca, nie przeczą egzystencyi różowój w arstw y 
wodoru, otaczaj ącój całą jego kulę — bo to są 
rzeczy dostrzegalne i widoczne, jednak  w ści- 
słem tłum aczeniu Secchi, Lockyer i Janssen  
praw ie się zgadzają, kiedy E aye i Zóllner po
w stanie plam  nieco odmiennie tłumaczą.

A jednak  po faktach, k tóre przytoczyłem, 
ta k  łatw o zdaje się przychodzi objaśnić sobie 
całość procesów.

P lam y i wybuchy — to dwie strony  jed n e
go zjawiska. W  miejscowościach, w których 
w ybuchy m etaliczne widzieć można i plam y 
najczęściój się pokazują, u  biegunów słońca 
praw ie ich niema. Najczęściój po wybuchach 
widzianych jednego dnia, na drugi dzień wi
dać w tych  okolicach tw orzącą się plamę — 
związek oczywisty, k tó ry  streścić można 
w sposób następujący:

Gazy rozpalone w ew nątrz słońca, usiłując 
wydobyć się nazew nątrz, ciśnieniem swem 
unoszą w górę powłokę światłosfery, rozle- 
w ając j ą  w postaci pochodni około podniesio
nego miejsca, udział w tworzeniu się pocho
dni m ają prawdopodobnie same gazy, a szcze
gólniój wodorowy, kiedy siła w ybuchu nie

je s t dostateczna do wzniesienia ich zbyt 
wysoko.

Miejsce podniesione pod ciśnieniem wewnę- 
trznem  coraz więcój ustępuje, przeryw a się, 
dając ujście rozpalonym  gazom żelaza, m a
gnezu, w apnia i t. d. Te wznosząc się siłą w y
buchu do znacznych wysokości, zaczynają 
u góry względnie stygnąć, tak  przez prom ie
niowanie ciepła w ogólne przestrzenie św iato
we, jakoteż przez samo rozszerzenie się, stają  
się cięższemi i opuszczając się k u  dołowi, za
słaniają część błyszczącój atmosfery, robiąc 
wrażenió miejsc ciemniejszych — to jąd ra  
plam.

Jąd ra  te  nie są otworami wybuchów; otwo
rów nie widzim y wcale, w idzim y sam e m asy 
wybuchowe ochłodzone, któro ustaw iając się 
między okiem naszem  a błyszczącą św iatło- 
sferą, absorbują częściowo jój blask mimo 
swój przezroczystości i m iejsca zasłonięte 
chłodniejszym gazem w ydają się ciemnemi. 
Gazy te  jako  chłodniejsze i cięższe m ogą 
wgłębiać się w sam ą powłokę słońca, wyw o
łując wrażenie owych lejkow atych wklęsłości 
k tóre jednak  nie są puste, w ypełniają je  prze
zroczyste pary  metaliczne ochłodzone. Różni
ca tem p era tu ry  dwu tak ich  m as dąży do 
w yrów nania się, m asy błyszczące światłosfery 
w postaci płom iennych języków  mięszają się 
z gazami chłód niej szemi, dopóki nie nastąpi 
zupełna równow aga ciepła; wrażenie plam y 
znika.

Potw ierdzenie tego m niem ania znajdujem y 
w licznych a subtelnych badaniach plam  spek
troskopem , k tóry  nietylko w ykazuje w nich 
często obecność ty ch  sam ych par metalicz
nych, jak ie  w wybuchach na brzegu słońca 
dostrzegam y, ale jeszcze daje nam  możność 
ocenienia szybkości ruchu tych mas, ruchu ku 
naszemu oku skierowanego. Żaden inny przy
rząd podobnego ruchu ciał odległych ozna
czyć nie je s t w stanie; oceniamy ruch na lewo 
i na prawo, do góry i na dół, ruch jednak  ku  
nam lub odw rotnie od nas, tylko prążki w i
dma są w możności wykazać.

J a k  wiemy, wrażenie koloru ściśle je s t  za
leżne od mniej szój lub większój częstości fal 
świetlnych eteru, pobudzonych przez ciało świe
cące i stąd każdy prom ień oznaczonego koloru 
zajmuje w  widmie ściśle określone miejsce. 
Jeśli więc ciało świecące pew nym  kolorem 
szybko do nas się zbliża, w tenczas na oko na
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sze pada więcój fal, aniżeli gdyby ciało było 
w spokoju, tak  zupełnie, ja k  k toś biegnący 
pod ukośnie padające krople deszczu więcój 
ich na siebie ściągnie, aniżeli U ciekający od 
deszczu. S k u tek  zaś na oko nasze tej zwięk- 
szonój częstości fal będzie ten, że kolor p ier
w iastkow y zmieni się nieco, zbliżając się ku 
kolorowi fijołetowem u, a tym  sposobem p rąż
ki m u właściwe w w idm ie pow inny się prze
sunąć ku  końcowi fijołetowemu.

B yłto wniosek z teoryi falow ania, w ypro
wadzony przez D opiera w P rad ze  jeszcze 
przed udoskonaleniem  spektroskopu. Ówcze
śni fizycy odpowiedzieli m u na to, że od teo
ry i zawiele żąda, ale uderzeni ogrom ną 
logicznością wniosku, zaczęli badać tę  kw estyją 
przedew szystkiem  na falach głosu i przeko
nali się stopniowo, że wniosek by ł słusznym , 
a teo ry ja  św iatła  doskonałą. Na falach głosu 
łatw o to sprawdzić. Gwiżdżąca lokom otyw a 
w ydaje ton jednakow y  o pewnój częstości fali 
powietrznój; jeśli jed n ak  dw a pociągi szybko 
się m ijają, ton  zbliżającój się lokom otyw y 
s 'a je  się coraz wyższym, bo przy jój zbliżaniu 
większą, a więc częstszą ilość fal odbiera ucho, 
co na niem robi w rażenie podwyższającego się 
tonu, — oddalająca się lokom otyw a z podo- 
bnój a przeciwnój racy i zniża ton.

W  falach św iatła, od k tó rych  częstości w ra
żenie koloru zależy, to samo m a miejsce. P a 
trząc  na m asy wodoru na słońcu w okolicach 
plam, spostrzegam y naprzykład  prążkę jego  
niebieską w stałem  jój miejscu, dopóki m asy 
gazu są w spokoju; jeśli jed n ak  gaz ten  wy
bucha z tą  szybkością, o jak ió j powyżój wspo
m inałem , wtenczas też sam e jego fale w ydają 
się częstszomi i p rążka niebieska przesuw a 
się cokolwiek ku kolorowi fijołetowem u, k tó 
rego częstość fal je s t  większa. Jeś ,i natrafia
m y na m asy gazów, poruszające się w różno
rodnych kierunkach, nieraz w w yskokach wi
dyw anych, prążka w tedy może być w szcze
gólny sposób połam ana, zbaczając w części na 
lewo, w części na  praw o, w  m iarę k ie ru n k u  ru 
chu, jakiem u gazy słoneczne ulegają. Zasada 
ta  zboczenia prążek  w idm a w raz z odpowie
dnim  rachunkiem  pozwala naw et obliczyć 
prędkość tego ruchu i, zastosow ana do innych 
gwiazd, określa ich ruchy  ku  ziemi lub od 
ziemi, na słońcu zaś potw ierdza i w yjaśn ia te 
olbrzym ie przew roty, jak ie  tam  od w ielu wie
ków  bez przerw y się odbywają.

Ta działalność słońca, produkująca takie 
ogromne ilości ciepła, pociąga za sobą rów 
nych rozmiarów skutk i tak  dla otaczających 
je  planet, ja k  i dla niego samego, ono bowiem 
traci, gdy tam te zyskują. S ku tk i te dokła- 
dniój poznamy, p rzypatru jąc się własnościom 
prom ienia słońca, rozszczepionego przez p ry 
zmat. W idm o św iatła słonecznego nie ograni
cza się na tej kolorowćj smudze, k tórą okiem 
widzimy. Jes tto  tylko ta  ilość rozłożonych 
promieni, k tó ra  na wzrok działa, ale i z je 
dnój strony  i z drugićj jeszcze daleko rozło
żone promienie sięgają. Czuły term om etr, 
umieszczony poza w idzialnym  końcem czer
wonym, wskazuje zawsze rozgrzanie; są tu  
więc prom ienie ogrzewające, choć nie świe
cące, — ze strony zaś fijoletowój, jeśli poza 
granic.), w idzialną um ieścim y platę fotogra
ficzną, odbije się nam  cały szereg linij. W zro
kiem  nie możemy ich zobaczyć, ale rozkład 
chemiczny, jak i one dokonyw ają na piacie 
fotograficznój dostatecznie o ich obecności 
przekonyw a. Szereg ten  prom ieni, działają
cych chemicznie, ja k i wridzim y na fotografi- 
j ach widm a Millera, M ascarta lub Lockyera, 
długością sw ą prawie 7 razy przewyższa cale 
widzialne widmo kolonm e, wskazując ogro
m ną potęgę słońca w tw orzeniu i rozkładzie 
związków chemiczuych, będących podstawą 
życia organicznego— potęgę wzrokiem niedo
strzegalną, a w skutkach nieobrachowaną.

Prom ienie tych  trzech rodzajów nie m ają 
w widmie w yraźnych granic, są one zmięsza- 
ne, ale tak . że przew aga prom ieni ciepłych 
je s t w stronie czerwoućj, oświetlających 
w kolorze żółtym , a działających chemicznie 
w stronie fijoletowój.

Z astanaw iając się nad własnościami tych  
trzech gatunków  prom ieni słonecznych, łatw o 
zrozum iem y, że są one podstaw ą bytu  całój 
naszój n a tu ry  organicznój, bodźcami, podtrzy
muj ącemi jedyn ie życie całój naszój planety.

Ciepło słońca, spraw iając parow anie wód 
oceanowych przenosi wilgoć na lądy, zasila 
n ią roślinność, w ytw arza strum ienie i rzeki, 
k tó re bez tego bardzo prędko przestałyby 
istnieć zupełnie; porusza prądy atm osferycz
ne, odświeżając m ateryjał, k tórym  oddycha
my, dając m otor okrętom , statkom  i w ia tra
kom; ogrzewa wreszcie powietrze do tego sto
pnia, w k tó rym  egzystencyja nasza je s t mo
żliwą.
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Prom ienie właściwe fijoletowemu końcowi 
widma, jako  obdarzone własnością pobudza
nia związków chemicznych, są najgłówniej
szą podstaw ą w szystkich procesów odbywa
jących się w świecie roślinnym  i zwierzęcym. 
Rośliny pod ich wpływem  w ytw arzają w so
bie z m ateryjałów , w powietrzu i w ziemi 
zaw artych, te  niezliczone związki chemiczne, 
które już  jako  pokarm, już jak o  m atery jał 
budowlany albo opałowy są niezbędnemi dla 
nas w codziennem życiu. Roślina wegietująca 
w ciemności, wydaje pędy wątłe, blade, p ra 
wie bezkolorowe; w ystaw iona na światło 
słońca, nab iera siły, pełności i koloru, k tóry  
pochodzi od tak  zwanego chlorofilu, zielonego 
pierw iastku, tworzącego się pod wpływem 
chemicznych prom ieni słońca. Cera tw arzy 
ludzi, długo pozostających w ciemności, nosi 
na sobie toż samo piętno braku chemicznych 
promieni, pod których tylko wpływem w ła
ściwa odnowa zdrowój krw i odby wać się może.

Porów nanie barw roślinnych różnych k li
m atów naprowadza odrazu na myśl, że ilość 
prom ieni chemicznych słońca przy różnych 
w arunkach byw a różną. UośC tę łatw o w przy
bliżeniu oznaczyć różnego stopnia zabarwie
niem papieru fotograficznego. Dotychczas 
wiadomo już, że latem  więcój tych promieni 
w świetle słonecznem znajdujem y i że ilość 
icli zmniejsza się w miesiącach zimowych, 
m niejsza je s t rano i wieczór, większa w połu
dnie. W  klim atach bardziój na słońce w ysta
wionych bywa ich więcój, stąd łatw a do zro 
zumienia bujna i barwna roślinność podzwro
tnikow a, stąd się tłum aczy często dobroczyn
ny wpływ zmiany k lim atu  na zdrowie ludzi.

Rozwój dalszy tój nauki, dziś jeszcze dość 
nowój, nie będzie bez wpływu na inne gałęzie 
wiedzy praktycznćj i tu  w łaśnie ona prze
kroczy granice wiadomości abstrakcyjnych, 
k tó re służą tylko do zbogacenia um ysłu, — 
a wejdzie w sferę czysto praktycznego zasto
sowania.

K to wie. czy z czasom um iejętne użycie dzia
łania promieni fijoletowych na organizmyroślin, 
a naw et człowieka, nie da nam  w ręce środka 
silnie odżywiającego, jako  pobudzającego wy
m ianę pierw iastków . Dziś już się domyślamyr, 
że ten  czynnik nie je s t bez znaczenia dla zdro
wia ludzi chorych, w klim atach na słoń
ce wystawionych; w m asie jednak  ogólnych 
warunków z trudnością przychodzi oznaczyć

jego pojedyńczedziałanie,—tak , ja k  tych środ
ków lekarskich, k tó re  chemiją z surowych 
lekarstw  jako czyste związki wydzieliła.

Zastanaw iając się nad tą  olbrzym ią pro- 
dukcyją ciepła i św iatła przez słońce, mimo- 
woli w umyśle naszym  pow staje pytanie, 
skąd te  siły biorą się w słońcu, dlaczego tyle 
wieków trw ają  bez osłabienia swój mocy i czy 
nie grożą zmniejszeniem się, lub co gorsza na- 
głem zniknięciem? W idzimy codziennie po
w tarzające się te straszne wybuchy, z k tó re
mi w porównaniu największe ziemskie w ul
kany — to lekkie potarcie zapałki. P rzypo
m inam y sobie, że działalność słońca w epo
kach przedhistorycznych była również olbrzy
mią: m asy węgli kam iennych w łonie ziemi 
złożonych, to zapasy siły słońca, to  skonsoli
dowane jego prom ienie chemiczne. Pod  ich 
wpływem niegdyś rozw inięta bujna roślin
ność czerpała z otaczającój atm osfery węgiel, 
k tóry  następnie w pływ y gieologiczne ułożyły 
w w arstw y, pozbawiwszy zgniecione rośliny 
innych pierw iastków . Dziś ten  węgiel ogrze
wając i świecąc, w raca częściowo złożoną 
w nim przed wiekami siłę słońca, k tó ra  ja k  
każda siła dla ogólnego św iata nie zginęła, 
zamieniła się tylko w inną formę; dla słońca 
jednak  uw ażaną być musi za straconą. Co 
więc tę stra tę  wynagradza?

Dla odpowiedzenia na to py tan ie , przede- 
wszystkiem winieniem  przypomnieć, że we
dług pięknój teoryi Laplacea i K anta cały 
układ słoneczny powstał z jednój wielkiój 
m asy gazowój, zgęszczającój się stopniowo 
i ulegającój ruchow i obrotowemu, w skutelf 
którego części jój siłą odryw ały się, tworząc 
planety i ich księżyce, środkowa zaś masa j>o- 
została jak o  dzisiejsze słońce.

Jedyną siłą takiego zgęszczenia je s t siła 
atrakcyi, siła wzajemnego przyciągania, k tó 
ra  cząstki m ateryi zbliża do siebie, a jedyną 
siłą w naturze przeciwdziałającą sile wzaje
mnego przyciągania, je s t ciepło, które cząstki 
m ateryi oddala, ciało tw arde zamienia na 
płynne, a płynne na gazowe. Ciepło to u trzy 
muje m atery ją  w stanie płynnym  lub gazo
wym; po zniknięciu jak im kolw iek  sposobem 
ciepła, płyn wraca do stanu stałego, bo siła 
wzajemnego przyciągania w raca do swych 
praw, ściągając do siebie ściślój cząstki m ate
ryi. Lód tw ardy na ogniu zam ienia się na
przód na wodę; ta  ogrzana zamienia się na
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parę, k tórćj częstki więcój są odległe od sie
bie, niż cząstki wody lub lodu. Ciepło przy 
tój zam ianie użyte nie zginęło właściwie, zo
stało ono, że się tak  przystępnie w yrażę — 
jak b y  utajone w parze, jak o  energ ija  uk ry ta , 
gotowa do działania, dopóki para  pozostaje 
parą; skoro tylko para w raca do s tan u  ciekłe
go, ciepło się uw alnia. Jeśli parę z ko tła  w pu
ścim y do chłodnego pokoju zam ieni się na
tychm iast na  wodę, zgęści się, ale zgęści się 
w sku tek  u tra ty  ciepła, k tórem  pokój ogrzeje. 
T ak  każda m atery j a, zgęszczając swój stan  
skupienia z jak ichko lw iek  powodów, konie
cznie m usi oddać to ciepło, k tó re  ją  w stanie 
rozrzedzenia utrzym yw ało.

D la zastosow ania tój zasady do rozw iąza
nia powyższój kw estyi, przedew szystkiem  po
staw im y się na stanow isku  nieco innem , od 
tego, jak ie  zw ykle zajm ujem y w stosunku  do 
n a tu ry  ziemskiój. D la człow ieka na ziemi 
stworzenie św iata je s t  fak tem  daw no dokona
nym , posiada on na  globie ziem skim  w szyst
kie w aru n k i do swój egzystencyi i rozwoju, 
nie tak  je s t  jed n ak  z innem i ciałam i niebie- 
skiemi. Są planety , k tó re jeszcze do tego roz
w oju nie doszły, są inne, k tó re  go ju ż  ukoń
czyły, ostygnąw szy zupełnie. Jednem  sło
wem, opuszczając nasz egoistyczny sposób 
w idzenia i p rzypatru jąc  się ogólnym  św iata 
przem ianom , nie m ożem y dostrzedz ani przer
wy, ani cofnięcia się tego rozw oju ogólnego, 
ja k i od początku tw orzenia się uk ładu  słone
cznego m a miejsce. Cała nasza egzystencyja 
przedhistoryczna i obecna je s t  ty lko  k ró tką  
chw ilą w tym  w ielkim  procesie przem ian 
św iatła słonecznego. P rzypuściw szy  więc 
z Laplacem  zgęszczenie się owój pierwotnój 
m asy gazowój, k tórćj pozostałością je s t  słoń
ce i przypom inając sobie te  olbrzym ie powłoki 
gazowe, jak ie  nam  spektroskop na słońcu wy
kazał, a k tó re  jak o  gazy zagęszczać się dalój 
mogą, nie m am y powodu tw ierdzić, aby to 
zgęszczenie ju ż  było ukończone, a przeciwnie 
najsłuszniejsze przyczyny sk łan ia ją  nas do 
tw ierdzenia, że zgęszczenie to  trw a  ciągle. 
Słońce zgęszcza się dalój, a w ynikiem  tego 
zgęszczenia je s t w ytw arzanie się tego ciepła, 
k tóre p ierw otną m asę w  rozrzedzeniu iitrzy- 
m ywało. Źródło więc ciepła słonecznego tk w i 
w  jego  naturze, nie je s t  ono zew nętrznego po
chodzenia, ale najściślój zw iązane je s t z jego 
budową. D la tego przez ty le  w ieków  nie spo

strzegam y jego u b y tk u  — i nie spostrzeżemy 
go, dopóki tylko zgęszczenie trw ać będzie.

Spotka mnie tu  zarzut, że nie widzimy 
zm niejszania się kuli słonecznój, k tóre musi 
być następstw em  zgęszczania; zarzut pozor
nie słuszny, lecz odpowiem nań cyfram i. N aj
m niejsza odległość, ja k ą  dzisiejszemi narzę
dziami jesteśm y w stanie na słońcu zmierzyć 
przy tak  wielkiój odległości, wynosi 700 kilo
m etrów. Jeśli więc słońce •codzień na całym 
obszarze na pół stopy się zmniejsza, co we
dług rachunku  je s t dużo, w takim  razie, aby 
z tój pół stopy dziennój urosło 700 kilometrów 
m ożebnych do rozpoznania, potrzeba 12000 
lat. W tenczas dopiero możemy zauważyć to 
zmniejszenie, k tó re  jeszcze żadnego wpływu 
na zmiejszenie ciepła wywTrzeć nie może. Cy
fra ta  daje nam  słabe wyobrażenie o odległo
ści epoki, w którój osłabienie siły słońca 
może dać się uczuć.

Że słońce musi się wyczerpać, to nie ulega 
wątpliwości, czasu jed n ak  na to potrzebnego 
nie próbujm y naw et określać, bo takich wiel
kości um ysł ludzki nie je s t w stanie objąć.

Różnica pomiędzy zwierzęciem 
a r o ś l i n ą

p r z e z

E d w a r d a  S t r a s b u r g e r a
pro f. uniw. w Bonn.

(Dokończenie.)

W szclkio cechy zwierzęcia posiadać się 
zdaje śliczna i ciekaw a istota, o żywój zielo- 
nój barw ie i kulistój postaci, od ciągłego ru 
chu zw ana toczkiem  (Yolvox) (fig. 14).

P iękne to zw ierzątko, wielkości ziarnka 
piasku i przeto dla gołego widzialne oka, już 
od dw ustu bezmała la t je s t znanem. A ntoni 
van  Leeuwenhoeck, słynny holenderski ba
dacz, k tó ry  w X  V II stuleciu m ikroskopem  się 
p o słu g iw ał,. odkrył nieznanego przedtem  to 
czka w w ypełnionych wodą row ach pod Delf
tem . W  liście, pisanym  w dzień Nowego Roku 
1700 do D -ra  Jan a  Sloanea w Londynie, bar
wnie odm alował on przepyszny widok, jak i 
pod m ikroskopem  przedstaw iają owe drobne, 
bezustannie ruszające się i kręcące kulki.

I LeeuwTenhoeck m ógłby był z r a z u — ja k  się
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sam  w yraża — przysiądz, że m a przed sobą 
zwierzę; gdy jednak późniój przekonał się, 
iż ku listy  toczek—jak  ro ś lin a—w ytw arza n a
siona, rozstać się m usiał z pierw otnym  swoim 
poglądem.

Pomimo to Linneusz zaliczył toczka do ro
baków, a następnie biedne to stworzonko

Fig. 14. Toczek.

wciąż naprzem ian przerzucano z szeregów 
zwierzęcych do roślinnych, nigdzie stałego 
nie dając pomieszczenia.

P rzy  dostatecznie mocnem powiększeniu 
toczek przedstawia się jako bezbarwna kula, 
mieszcząca w swem w nętrzu sporą ilość zielo
nych  bryłek. Każda z tych  bryłek, czy komó
rek  zielonych, maloco różni się od samodziel
nych zarodników  wodorostów: posiada bo
wiem dwie rzęsy, zieloną i ziarnistą zaw ar
tość, czerwoną kreskę (oczko), jąd ro  kom ór
kowe i wreszcie pulsujący pęcherzyk. P o je
dyncze te, związane ze sobą pływ ki, w ciele 
toczka łączą się między sobą zapomocą cie
n iu tk ich  w yrostków , wychodzących z boku 
ich jajeczkow atego ciała; rzęsy zaś w szyst
kich pływ ek są skierowane ku  zewnętrznój 
stronie, w ystają  ponad otaczającą ściankę 
ciała i poruszają się w wodzie tak , że cała 
kula jednocześnie w ykonyw a ruch postępo
w y i w irowy. W  najokazalszych kulach tocz
ka  naliczono w przybliżeniu do dw unastu  ty - 
sięcy pojedynczych pływ ek, aże  m am y wszel
ki powód uważać pływ ki za osobne ustroje, 
za oddzielne osobniki, przeto kulistego toczka 
najsłuszniej uważać możemy za gromadę, 
czyli koloniją komórek. Ehrenberg, wielce za- '

służony badacz na polu poznania istot niż
szych, w yraził dosadny bardzo pogląd na 
ustrój toczka. Podług niego, zjednoczenie się 
m nóstwa pojedynczych isto tek , następuje 
skutkiem  tow arzyskiego jakiegoś popędu, 
k tóry  polega na wspólnem zużytkow aniu siły 
i na wzajemnych ustępstwach dla ogólnego 
celu. Przypuszczenie takie nakazuje nam  
uznawać w tych drobnych tworach jak ąś  
stronę duchową; zazwyczaj podobnego uzna
nia odm awiam y niższym ustrojom , copra- 
wda, nie na zasadzie faktycznych jakichkol
wiek dowodów za lub przeciw, lecz jedynie 
powodując się ślepym popędem i poprzesta
jąc  na domysłach. Nienależałoby jednak  za
pominać, że istotki te, składające ciało toczka, 
posiadają zew nętrzne narządy zmysłów, k tó re 
można porównywać w oku; poruszenia ich 
w wodzie nie odbywają się. tedy  na ślepo, 
a ruchliw i ci obywatele innego świata, niepo- 
dlegającego sądowi naszemu doznają może 
wrażeń tak, ja k  m y sami icli doznajemy, cho
ciaż zazwyczaj jaknaj chętniój pysznim y się 
w tej mierze wyłącznością.

W edług E hrenberga, toczek je s t tedy czu
jącą i wrażliwą istotą, k tó rą  niewątpliwie do 
zwierzęcego zaliczyć trzeba królestwa. G dyby
śmy to jednak  uczynili, musielibyśmy jedno
cześnie wyrugow ać z państw a roślin w odo
rosty, których pływ ki tak  dalece zbliżają 
się do osobników kulistój kolonii zwierzęcój. 
W szędzie tedy zawodzą nas charak terysty 
czne cechy! Jedynie chyba poczuciu i roz
wadze badacza należałoby pozostawić osta
teczne orzeczenie, czy daną isto tę chce uważać 
za zwierzę lub roślinę. N iektóre też z niższych 
istot miały to szczęście, że znajdowały łask a
we względy i u botaników i u zoologów; inne 
natom iast,' istne kopciuazki tego prostego, 
maleńkiego światka, zarówno przez zoologów, 
jak  przez botaników były odtrącane.

Przytaczane dotychczas przykłady tyczyły 
się ustrojów, względnie skomplikowanych 
i stosunkowo znacznego wzrostu. Zbliżmy się 
wszakże do ostatecznych granic widzenia, 
spotęgowanego zapomocą szkieł pow iększają
cych; zajrzyjm y do tych krańców, gdzie się 
kończy to, co jesteśm y w stanie uczynić wi- 
dzialnem, a wówczas do reszty n ikną wszelkie 
cechy. Są bowiem isto ty  ta k  niezmiernie 
drobne, że przy najsilniejszych powiększe
niach, jakiem i rozporządzać możemy, przed
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Fig'. 15. B ikteryje.

staw iają się jako... kropeczki lub kreseczki. 
Takiem i w’łaśnie są nasi najzaciętsi wrogo
wie, osławione bak tery je  (fig. 15).

Te drobniutkie ży ją tka  przypuszczalnie roz
noszą rozliczne zaraźliwe cboroby. co w zna
cznój liczbie w ypadków  
udało się stw ierdzić do
świadczalnie drogą szcze
pienia. D robna, ku lista  bak- 
tery ja , k tó rą  stale spoty
kam y w błonach osób do
tkn ię tych  błonicą (dipli- 
te ritis) i k tó rą  za p rzy
czynę tój ^grożnój uw a
żam y choroby, m a przeciętnie w średnicy je 
dnę dw utysięczną m ilim etra. A żeby nabrać 
pojęcia o tak  drobnym  w ym iarze, należy 
zważyć, że srebrna dziesiątka zdaw kow a (10 
groszy polskich) m a w dość ścisleni p rzybli
żeniu jeden  m ilim etr grubości, a zatem  dwa 
tysiące bak tery jek , w yciągniętych w zbity 
szereg, zajęłoby na długość ty le , ile wynosi 
grubość zwyczajnój naszćj dziesiątki. M aleń
ka bak tery ja , ja k  i inne, je s t na  całój po
wierzchni błyszcząca; całe zaś jój ciało przed
staw ia pro toplazm atyczną kom órkę, na k tó 
rój delikatna połyskuje błonka. B ak tery ja  
rozm naża się przez podział (fig. 16). a po
w stające tą  drogą młode osobniki, po upły-

Fig. 16. Podział bakteryj

wie godziny z kolei dzielić się m ogą. Ł atw o 
wyliczyć, że w ten  sposób, przy sprzyjających 
w arunkach, po 24-ch godzinach bak tery ja  
wyda 16,777,216 podobnych sobie ustrojów, 
a po 48-iu godzinach w ytw orzy ilość, jakiój 
ani uzm ysłowić sobie, ani nazw ać nie jes teś
my w stanie. L iczba bowiem w zrasta w gieo- 
m etrycznym  (ilorazowym ) stosunku i m imo- 
woli przychodzi p rzy tem  na m yśl starodaw ne 
podanie, do w ynalazku  g ry  w szachy przy
wiązane. W edług tój legiendy, przyrzec miał 
władca indyjski, Shehram , w ynalascy szachów 
Sessa Abu Dalierowi, iż m u niezawodnie da 
nagrodę, jakiój za swój w ynalazek żądać bę

dzie; uczony mędrzec w yraził prośbę, aby mu 
dano tyle... ziarn pszenicy, ile wypadnie przez 
ciągle podwajanie na 64 polach szachownicy, 
poczynając od jednego ziarna na pierwszem 
polu. Król, niebardzo ze stosunkam i gieome- 
trycznem i obeznany, na żądanie chętnie się 
zgodził, podziwiając jego  skromność. Po do
konaniu jednak tego, na pozór tak  skromnego 
rachunku, ku powszechnemu zdziwieniu oka
zało się, że cały zapas złota, znajdujący się 
w granicach państw a, żadną m iarą nie m ógł
by w ystarczyć na kupno tój ilości ziarn 
pszennych; z wyliczenia tego wypada również, 
że taka  ilość pszenicy, w jednostajnój w a r 
stw ie rozpostarta  po całym  lądzie stałym  na 
kuli ziemskiój, pokryłaby w szystką ziemię na 
grubość jednego centym etra

Teraz dopiero zrozumieć można, jak im  spo
sobem baktery je , pomimo swych m inim al
nych wymiarów, tak  doniosłe w ywierać mogą 
w pływy. W yżej wspom niane baktery je  kuli
ste są nieruchome; inne, posiadające po
stać pręcika, są natom iast ruchem  obda
rzone, a nadto, według powszechnego m nie
m ania, z przodu i z ty lu  posiadają po cieniut- 
kiój rzęsie. W e krw i chorych na febrę powro
tną, m ożna znajdować podczas paroksyzmów 
bardzo długie, grajcarkow ate, ciągle wygina
jące  się i chyżo z m iejsca na miejsce bie
gające niteczki, które po ustąpieniu febry 
znikają.

Oprócz zdolności rozmnażania się przez po
dział, ja k ą  u tych isto t spotykam y, niektó
rym  z nich właśeiwem je s t nadto tworzenie 
zarodników.

W  podłużnych, pręcikowatych bakteryj ach, 
zaródź poczyna się gromadzić w pewnych 
punktach i pokryw a się błonką. W krótce po
tem  sam e pręciki giną, lecz ich zarodniki za
chow ują zdolność do życia. T ak  np. podłużne 
bak tery je  ze krw i zw ierząt chorych na kar- 
bunkuł szybko w tó j zakażonój krw i w ysycha
jąc, zazwyczaj po kilku dniach tracą  zdolność 
do zarażania, t. j .  do dalszego rozwoju; przy 
powolnein natom iast w ysychaniu krwi, zw y
kle pow stają zarodniki, k tóre będąc zaszcze
pione. naw et po wiciu latach w ytw arzają kar- 
bunkuł. B akteryj poznano wielki szereg; ró
żno form y tego zastępu poczytywano za bę
dące w zw iązku z pewnemi chorobami ludzi 
i  zw ierząt, a także z ro z m a i te m i  zjawiskam i 
ferm entacyi i gnicia ciał organizowanych
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znajdujących się poza obrębem żyjących 
ustrojów; sądzono, że te  formy są oddzielne- 
mi gatunkam i jasno i wyraźnie rozgraniczo
nemu. Najnowsze jednak badania dowiodły, 
że tak nie jest. Nie ulega wprawdzie w ątpli
wości, że istnieje wiele gatunków  bakteryj, 
lecz również jest pewnem, że dotychczasowo 
cechy charakterystyczno rozm aitych form, 
nie mogą ostać się jako  cechy gatunkowe. 
Z kulistych bak tery jek  drogą sztucznej kul
tu ry  dochowano się bakteryj pręcikowatych, 
grajcarkow atych i najbardziej niebezpieczne 
formy zarazkowe przeistoczono na zupełnie 
niewinne. Dopiero przyszłość nam  powie, 
o ile i w ja k i sposób granice pomiędzy g a tu n 
kam i m ogą tu  być przeprowadzone.

B ak tery j om najzupełniej brak wszelkich 
znamion, mogących posłużyć do orzeczenia, 
o ile przypisyw aćby im można charak ter ro
śliny lub zwierzęcia. Będzie tu  więc na m iej
scu zapytanie, jak  należy postąpić przyrodni
kowi, gdy m u wypadnie wyznaczyć podobnym 
istotom  miejsce w schemacie nakreślonym  dla 
św iata organicznego. S tosunki pokrew ień
stw a i podobieństwa m ogą i powinny tu  być 
dla niego jedyną wskazówką i przewodnią 
nicią. O ile zatem dana grupa w ątpliw ych 
isto t zbliża się swemi własnościami do innej 
jakiej grupy, to miejsce pierwszej powinno 
być oznaczone w układzie podług stanow iska 
ostatniej.

N a tćj to zasadzie przeważa obecnie k ieru 
nek włączania bakteryj pomiędzy rośliny; 
widoczny bowiem je s t ich bliski związek 
z grupą istot, k tóre zajm ują stanowisko po
między zielonemi nitkow em i wodorostami. 
W  akw isgrańskich i warm brunskich go rą
cych źródłach siarczanych, żyje długa, nitecz- 
kow ata i bezustannie wijąca się bak tery ja  
(Beggiatoa), k tóra sam ym  tylko brakiem  za
barw ienia różni się od innych, również żywo 
migocących, zielonych oscylatoryj (OsciUato- 
riae). Te wciąż kołyszące się i drgające zielo
ne nitki, podobnie ja k  wspom niana bakte
ryja, byw ają niekiedy wystawione na dzia
łanie wysokiej tem peratury  i działanie jej 
znoszą. One to w karlsbadzkim  sprudlu po
jaw iają  się przed wszystkiem i innem i ży jąt
kami, skoro tylko tem peratu ra wody obniży 
się do 54° 0.; w solfatarach zaś puzzuolij- 
skich oscylatoryje te żyją bez przeszkody 
w takich naw et miejscach, dokąd bezpośrednio

dochodzą gorące, obfitujące w kw as solny 
wyziewy fumaroli.

B akteryj o jeszcze wyższą tem peraturę w y
trzym ać są zdolne. Zarodniki niektórych spo
między nich, przez kró tk i czas pozostawione 
w tem peraturze wrzenia wody, nietylko żo 
nie giną, lecz — przeciwnie —- zostają przezto 
do szybszego pobudzone kiełkowania. W  pe
wnych zaś wypadkach potrzeba było dopro
wadzić tem peraturę do 110°, a więc o 10° po- 
wyżój punk tu  wrzenia, aby stanowczo zni
szczyć zarodniki. Dostatecznie to tłum aczy 
objaw, że potraw y przechowywane w pusz
kach herm etycznie zam kniętych ulegają ze
psuciu, jeśli poprzednio nie były poddane 
tem peraturze, w ystarczającej do wyniszczenia 
wszelkich zarodników bakteryj, jak ie  w pu
szce znajdować się mogły.

Z tych samych pobudek, dla których do 
roślin zaliczamy bakteryje, spokrewnione 
z zielonemi nitkam i wodnemi, pragnęlibyśm y 
tak ie  same miejsce wyznaczyć i okrągłem u 
toczkowi. W idzieliśm y bowiem, ja k  dalece 
je s t on podobnym do innych wodorostów, 
które już niewątpliw ie mogą być tylko rośli
nami. Co praw da, dowody dla jednego w y
starczające do uznania ścisłego pokrewieństwa, 
pomiędzy pewnemi istotam i, mogą być przez 
drugiego zaprzeczone i odrzucone, w najw ięk
szej też liczbie wypadków bardzo trudno 
dojść do wzajemnego porozumienia. N iebrak 
wreszcie i takich ustrojów, których własno
ści tak  dalece wahają się pomiędzy znamio
nami roślin a zwierząt, przyczem ustroje te, 
tak  mało są zbliżone do innych istot, iż przy
łączenie ich czyto do zwierząt, czy też do ro
ślin, bodaj czy kiedykolwiek uda się nawet 
w przyszłości. U stroje takie pozostają tedy 
w zupełnem odosobnieniu. Zapom inać o tem  
bowiem nienależy, że pojęcie zwierzęcia i ro
śliny je s t abstrakcyją ludzkiego um ysłu, do 
którój stosować się isto ty  żyjące nie m ają ża
dnego obowiązku.

Jeśli więc wogóle przeciwstaw iam y rośliny 
zwierzętom, musimy z tego sztucznego sche
m atu wyłączyć koniecznie pewTne żyjące isto
ty , a w zestaw ianiu różnic ograniczyć się na 
formach, z jednój strony w yraźnie zwierzę
cych, a z drugiój stanowczo roślinnych.

N aw et nieobcznany bliżej z przyrodą mimo- 
woli spostrzega, że rośliny — a przynajmniej 
ich najżywotniejsze części — bez w yjątku
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praw ie posiadają zieloną barw ę. I  rzeczywi
ście, na zabarwieniu tem  polega polega jedno 
z najistotniejszych znam ion państw a roślin 
nego. Z zielonym barw nikiem , k tó ry  zowie
m y „zielenią" roślinną lub „chlorofilem 
związane je s t istn ienie n iety lko  roślin, ale 
całój wogóle żywój przyrody. R ośliny  o czer
w onych liściach, ja k  np. buk czerwony, także 
zielony ten  barw nik zaw ierają, tylko ten  osta
tn i je s t tu  zam askow any przez barw nik 
czerwony. Toż samo stosuje się i do czerwo
nych, oraz b runa tnych  roślin, morze zamie
szkujących. W e w szystk ich  tych  wypadkach 
zielony barw nik  roślinnych  kom órek w ści
słym  pozostaje zw iązku z cząstkam i zarodzi, 
a zabarwiona w teu sposób zaródź najczęściój 
przedstaw ia form ę ziarn tak, iż dla oznacze
nia tego barw nika u roślin  zarówno używ ać 
można w yrażenia ciałka zieleni ja k  i ziarna 
chlorofilowe. Ze zaś kulki zieleni zawsze 
w bardzo wielkiój w ystępują ilości i nadzw y
czaj są drobne, przeto rośliny nie w ydają się 
zielono centkow anem i, lecz m ają jednostajn ie 
zielone zabarw ienie. Często przytaczano zw ie
rzęta, obfitujące w ciałka chlorofilu; m niem a
nie to wszakże w now szych czasach podano 
w w ątpliwość. Okazało się bowiem, że zielone 
ciałka, w ystępujące u n iek tórych  wymoczków, 
u  stułbi (H ydra), u gąbek w ody słodkiój 
i u wielu wirowców (T urbellaria) są obcemi 
ustro jam i, k tóre się w ty ch  zw ierzętach osie
dlają ’). Należą one do rzędu tych  sam ych je - 
dnom órkow ych roślin, z szeregu których po
znaliśm y poprzednio n itk i wodne; rośliny te 
obejm ujem y botaniczną nazw ą wodorostów 
(Algae).

Zieleń by łaby  więc chyba tą  stanowTczą 
cechą nieom ylną, k tó rab y  nam  roślinę od 
zwierzęcia odróżnić pozwoliła. Jed n ak  to być 
nie może, gdy is tn ie ją  rośliny bez zielonego 
barw nika. W ów czas bowiem  w szystkie grzyby 
m usiałyby być zaliczone do państw a zw ierząt; 
nie m ożem y jed n ak  żadną m iarą  tego uczy 
nić, gdyż licznemi w ęzły pokrew ieństw a 
grzyby są ściśle połączone z zielono-za- 
barw ionem i wodorostami. Że zielony barw nik  
nie może orzekać o m iejscu is to ty  w układzie 
żywój przyrody, ja sn y m  na to dowodem są 
pasorzytne rośliny jaw nokw iatow e. T ak  np. 
kanianka, niszcząca len  i koniczynę; je s t  żół-

•) Por.W szechświat N. 16 s tr. 253 i N .29str.449.(P. R.)

to-zabarw ioną, a zieleni nio posiada, chociaż 
najbliżsi jój krew ni mieszczą się w rodzaju 
powoju (Convolvulus). T ak samo są zieleui 
pozbawione gatunk i zarazy (Orobanche), uka
zujące się w plantacyjach konopi łub tytoniu, 
a niekiedy i na korzeniach bluszczu; pomimo 
to w system atyce m uszą zająć miejsce obok 
przetacznika (Yeronica) i naparstn icy  (Di
gitalis).

W ażną i zasadniczą różnicę pomiędzy zwie
rzęciem i rośliną znajdujem y w ich elemen- 
tarnój budowie. B adając pod m ikroskopem  
delikatne przecięcia roślin, widzimy, że poje- 
dyńcze czynniki składowe, czyli pierw iastki, 
z k tórych je s t zbudowano ciało rośliny, a któ
rych połączenie tw orzy roślinną tkankę, są 
bardzo w yraźnie odgraniczone i łatw o mogą 
być odróżniane. K ażda kom órka m a sw ą "wy
raźną błonę, k tó ra  j ą  od sąsiednich kom órek 
oddziela. Inaczój rzecz się m a z przecięciami, 
pochodzącemi z ciała zwierzęcego: tam  od
graniczenie pojedyńczych kom órek zazwyczaj 
tak  bywTa slabem, że trudno go dopatrzyć 
i wyśledzić. K om órki są bez błony, a gołe ich 
ciałka protoplazm atyczne wzajemnie się s ty 
kają. G dy zatem  w roślinie zawartości komó
rek  zawsze są odosobnione zwierzęce ko
m órki często się zlewają, stapiają i łączą w ca
łość wyższego rzędu, w pew ną ogólniejszą je 
dnostkę o bardziój złożonój budowie.

B łona kom órek roślinnych, czyli ich otocz
ka w calem państw ie roślinncm  sk łada się 
z charakterystycznój dla niego substancyi, 
zwanój błonnikiem  (Cellulosa), a jój obecność 
m ogłaby tw ór roślinny dosadnie znamiono
wać, gdyby znów nie to, że u  niektórych 
zw ierząt, posiadających stosunkowo wysoką 
naw et organizacyją, obecność celulozy została 
stw ierdzoną, gdy tym czasem  z drugiój strony, 
u  podstaw  obu królestw , przeprowadzenie 
tego k ry te ry ju m  istnem  je s t niepodobień
stwem.

Fizyjologiczno różnice, zachodzące w zja
w iskach i w arunkach  życia, również w tedy 
dopiero sta ją  się wyraźnem i, gdy przejdziemy 
poza strefę, budzącą wątpliwość.

Najw ażniejsza czynność fizyjologiczna ro
ślin je s t związaną z obecnością barw nika, po- 
wyżój pod nazw ą zieleni wspomnianego. P o 
wiedziałem  już, że na zieleni tój polega istn ie
nie roślin, zw ierząt i ostatecznie samego czło
wieka, w samej rzeczy bowiem, tylko zielono



M 39. W SZECHŚW IAT. 621

zabarwiona zaródź kom órki roślinnój m a wła
sność tw orzenia m ateryj (organicznych), które 
stanow ią bezpośrednie pożywienie roślin 
a pośredni pokarm  zw ierząt. Ta czynność 
odbywać się może ty lko przy dostatecz
nie mocnem oświetleniu. Słońce dostarcza 
siły niezbędnćj do w ykonyw ania tój pracy. 
Czynność tę  zowiemy przysw ajaniem  lub 
z cudzoziemska asym ilacyją węgla. Tym  ra 
zem działają wszakże nie niebieskie lecz żółte 
prom ienie widma słonecznego. Otaczające 
nas powietrze składa się ja k  wiadomo—z dw u 
zmięszanych ze sobą gazów: tlenu i azotu; do 
nich, choć, w nieznacznój stosunkowo ilości, za
wsze są domięszane inne jeszcze gazy. I  tak, 
w pow ietrzu na dziesięć tysięcy objętości s ta 
le znajduje się około 4-ch objętości bezwodni
ka węglowego czyli kwasu węglanego i on to 
właśnie—pomimo tale nieznacznój ilości—jest 
głów nem źródłem pożywienia roślin. Kwas 
węglany składa się z węgla i tlenu. Oba 
pierw iastk i m ają znaczne do siebie powino
wactwo i tw orzą bardzo trw ały  związek. S łoń
ce ciałkom  zieleni udziela siły niezbędnćj do 
oderw ania tlenu od węgla: pierw szy zostaje 
wydzielonym  nazew nątrz, drugi zaś pozostaje 
w organizm ie rośliny, gdzie natychm iast zo
staje w ten  sposób spożytkow anym , iż wspól
nie z innem i jeszcze p ierw iastkam i tw orzy 
ciała chemicznie do cukru podobne. Jakkolw iek 
bezwodnik węglowy wśród pow ietrza w tak  
m ałych znajduje się ilościach, jednakże zasób 
węgla łatw o się w roślinie gromadzi; gdyż jak  
nas uczy fizyka— względna ilość kw asu wę
glanego w ew nątrz i nazew nątrz zawsze dą
żyć będzie do zrównoważenia się. A ponie
waż przenikający do w nętrza rośliny kwas 
w ęglany ciągłem u ulega rozkładowi, czyli zu
żywa się i jak o  tak i istnieć przestaje,—za
tem  z otaczającój atm osfery coraz nowe ilo 
ści bezwodnika napływ ać będą do roślin. C ią
gła w tym  k ierunku  czynność sum uje się 
i zdumiewające daje rezu lta ty . M ilijony i j e 
szcze m ilijony centnarów  węgla grom adzą się 
w roślinach, k tórych  m atery ją  s ta łą  w poło
wie niem al węgiel stanowi.

W ielkie i rozciągłe pokłady węgla kam ien
nego zawarte w łonie ziemi, są potężnem na
gromadzeniem takiego węgla roślinnego, a swe 
pow stanie zawdzięczają asym ilacyjnym  w ła
snościom roślin  dawniejszych okresów gieolo- 
gicznych. W  kulkach zieleni roślinnój, gdzie

zachodzi przysw ajanie, stale w ytw arza się 
produkt tój asy m ilacy i— ziarna skrobi czyli 
mączki. Z iarna te, znikają gdy roślina przez 
pewien czas znajdowała się w ciemności; nie
raz już  po kilku m inutach ponownego działa
nia słońca znów w ystępują. W  ciemności 
znikają one dlatego, że roślina zużywa je  w te
dy na potrzeby życiowe. Zycie—to praca — 
koniecznie więc musi tu  zachodzić spostrzebo- 
wanie siły. Siłę potrzebną w tym  w ypadku 
roślina czerpie w produktach przysw ajania, 
jak ie  poprzednio pow stały wśród ciałek zie
leni. Za życia bowiem, m ateryj a protopla- 
zmy przez oddychanie zostaje stopniowo 
i zw o ln a— zużyta i nazew nątrz wydalona; 
ubywające ciągle cząstki organizm u muszą 
być odbudowane kosztom zasobów, nagrom a
dzonych przez przyswajanie. Działanie nie 
je s t tu  innem jak  przy  oddychaniu u zwierząt: 
w obu razach zostaje wydychanym  kwas wę
glany. P rzy  tój czynności oddychania, polc- 
gającój na  powolnem spaleniu się cząstek cia
ła, pow stają znowu—siły, a to, w następstw ie, 
służą do spraw  życiowych. U roślin jed n ak 
że zawsze pozostaje nadm iar niespożytój siły: 
cale ich ciało składa się przecież z m ateryj, 
k tóre spalonemi być mogą, a więc przedsta
w iają niezużytą resztę energii. G rzyby będąc 
pozbawione zieleni, są skazane na żywienie 
się cudzym kosztem: albo osiedlają się ono, 
jako  pasorzyty, czy to we w nętrzu, czy na po
wierzchni ciała innych żyjących ustrojów, 
albo w yrasta ją  na gruncie, na k tó ry  składa
ją  się szczątki zwierzęce lub roślinne. Całe 
zaś państwo zwierzęce, nieuposażone zielenią, 
żyje kosztem  roślin; zwierzę tedy  wprost po
żera roślinę, albo żywi się zwierzętami, k tóre 
z kolei muszą się karm ić roślinną straw ą.

Takim  je s t ów olbrzymi bieg wirowy, owo 
krążenie, ciągle odbywające się w naturze, 
a k tóre ostatecznie zmierza do tego, żo bez
wodnik węglowy, rozłożony przez zieloną ro
ślinność, znów w końcu powraca do atm osfe
ry. Nagromadzona w roślinach euergija, s ta 
jąc  się napo w rót siłą, jako „siła żywa" zo
staje zużyta na różne życiowe czynności 
zwierzęcia.

W spom niałem  poprzednio o pew nych niż
szych zwierzątkach, w których widzieć mo
żna zielone komórki. Kom órki te, jako  prze
bywające wśród obcego żyjącego ustroju, na 
pierwszy rzu t oka w inny być zaliczone do



622 W SZECHŚW IAT. te  39.

pasorzytów , jednakże tak  nie jes t. Określić- i 
by to raczój można jak o  szczególne urządzę- i 
nie wspólnego bytu, jak o  praw dziw ą współkę. 
Zw ierzęta bowiem dopóty żyw ią się zw y
kłym  dla zw ierząt trybem , dopóki nie m ają 
w sobie zielonych kom órek, skoro jed n ak  na
będą dostatecznej ilości kom órek z zielenią, 
przestają jeść i poczynają odtąd prowadzić 
roślinną egzystencyją. Zielone kom órki, nowi 
wspólnicy zwierzęcia b iorą się do pracy i po
czynają przysw ajać węgiel, a dorobek ten 
idzie na ogólną korzyść, bo z pokarm u tego 
korzysta i zwierzę. N a tak im  try b ie  życia zie
lone kom órki także doskonale wychodzą: 
zwierzę bowiem dba i troszczy się o obfity 
m atery ja l surow y. P rzenieśm y tak ie  zwierzę 
do ciemności, gdzie zielone kom órki p rzesta
ną przysw ajać pokarm ; wówczas pozostanie 
m u ty lk o  powrócić do norm alnego try b u  ży
cia zwierzęcego, a jeśli nie potrafi znowu za
stosować się do tego sposobu żyw ienia się, 
pada ofiarą tój zm iany w arunków  bytu.

Z upełnie podobne „współpożycie" (sym bio- 
sisj pomiędzy grzybem  a zielonym wodoro
stem, spotykam y w rodzinie porostów, tych  
charakterystycznych  ustrojów , k tó re  tak  czę
sto pokryw ają korę drzew , kam ienie i dzikie 
skały. N iekiedy tw orzą one jak b y  skorupkę 
lub łuskę, czasem zaledwie są dostrzegalne, 
to znow u w postaci długich splotów' mogą się 
zwieszać z drzew ku ziemi. M ikroskopowe ba
danie wszelkich porostów  zawsze w ykazuje 
zielone kom órki; gdy te  ostatn ie  pełnią czyn
ność przysw ajania, jednocześnie inna część 
ustro ju , będąca grzybem, zajm uje się, w ynaj
dowaniem dostatecznego surow ego pożywie
nia. To też porosty w yrasta ją  i na nagich 
skałach, jeśli w iatr przynosi im  dostateczną 
ilość pyłu  i jeżeli dosyć znajdują wilgoci.

Jak o  znam ię odróżniające roślinę od zwie
rzęcia, przytoczyłem  błonę, kom órkom  ro 
ślinnym  w łaściwą. Cecha ta  i pod względem 
zjaw isk życiow ych dla obu królestw  p rzy ro 
dy doniosło m a znaczenie. G dy bowiem  u ro 
ślin życie całego u stro ju  polega na pewnój 
łączności fizyjologicznój pojedynczych komó
rek, od siebie bardziój lub mniój odosobnio
nych, — kom órki zw ierzęce naodwTró t mniój 
lub więcój ze sobą się zlew ają i sku tk iem  tego 
pospolicie tw orzą różne jed n o stk i złożone 
wyższego porządku, posiadające wyższą or- 
ganizacyją fizyjologiczną. W ystaw m y sobie,

dla porównania, z jednej strony tysiące oby
wateli wspólnie m yślących, działających 
w obrębie całego państw a, — działanie ich, 
acz spotęgowane, w ludzkich zawsze zw artem  
być musi granicach; z drugiój strony wyo
braźm y sobie — a do tego rzeczywiście sil
nej potrzeba wyobraźni!— tysiące myślących 
mózgów ludzkich, połączonych w jeden mózg 
wspólny i w szystko obejm ujący: do jakich, 
znacznie podnioślej szych zadań mózg ten  był
by zdolnym. To zlewanie się jednostek kom ó
rek  w ogólną, wspólną tkankę, dozwala zw ie
rzęciu osiągnąć wysokie, może najwyższe 
szczeble działalności fizyjologicznój, gdyr ro
śliny — naw et najcelniejsze — nie przekra
czają poza granicę u trzym ania roślinnego 
swego bytu, poza obręb tak  zwanego wegie- 
tow ania.

A jeśli istn ie ją  cechy i w arunki życia, k tó 
re zwierzętom  i roślinom  do ostatka pozostają 
wspólnemi, polega to na tożsamości m ateryi 
podstawowój, obu królestwom  zarówno wła- 
ściwój. Pew ne własności, stale znam ionujące 
protoplazm ę czyTli zaródź, niejako do istnienia 
m atery i tój przyw iązane, muszą być dla ca
łego żywego przyrodzenia jednostajnem i 
i niezm iennemi. To też dziwić się niem o
żna, iż n iektóre spomiędzy wyższych ro
ślin okazują się czułemi na podrażnienie; za
ródź sama w sobie i sama przez się je s t na po
drażnienia wrażliw ą, co w danych okoliczno
ściach zawsze może się przejawiać. M ateryja 
więc, k tó ra  w pewien dany sposób oddziały
wa na protoplazmę, jednakow yr wpływ może 
wywierać i rzeczywiście wywiera na ciało 
rośliny i na ustró j zwierzęcy; wytłum aczyć 
przeto sobie możemy, jak im  sposobem chloro
form em  znieczulamy naw et roślinę czułka 
(Mimosa). Zupełnie na tój samój zasadzie 
brak tlenu  niezbędnego do oddychania, zabija 
tak  dobrze zwierzę ja k  i roślinę, a żyjące isto- 
ty, czy będą roślinam i, czy zwierzętam i, nie 
przetrzym ują działania tem peratu ry  wyższój 
nad tę, przy którój ścina się białko.

Skoro zaródź je s t isto tną zasadniczą m ate
ry ją  wszelkiego życia i stanowi właściwość 
całój bez w y ją tk u  organicznój przyrody, 
oczy w istem  jest, że między zwierzęciem a ro
śliną niem a i nio może byrć rozgraniczenia.

Tożsamość m atery i zasadniczój jak n ajb ar- 
dziej stanowczo p rzekonyw a,, że pochodzenie 
obu królestw  przyrody je s t  wspólne. S taje



tfs 89. W SŻECHŚW IA'r. 623

się ona potężną podporą, innem i drogami na- 
suwąjącój się teoryi, k tó ra dowodzi stopnio
wego rozwoju obu państw  organicznych z je 
dnego początku, niby z jednego wspólne
go pnia.

Pozyskanie w najnowych czasach przeko
nania, że protoplazm a je s t podstawą i treścią 
wszelkiego życia, stanow i najw spanialszą 
bezwątpienia zdobycz współczesnego przyro
dniczego badania. Przeświadczenie to niczego 
nas wprawdzie nio naucza o naturze i o w ła
snościach zarodzi i bynajmniój n ie  rozwiązuje 
odwiecznćj zagadki życiowój; daje ono jednak  
pewne punkty  oparcia, na których trzeba roz
winąć dalsze najstaranniejsze badania, aby 
ta  najtrudniejsza może z zagadek mogła być 
z czasem rozwiązana.

W idzim y też, ja k  w nowszych czasach roz
m aite prace róźnem i drogam i ku tem u zmie
rzają celowi, ja k  usiłu ją pochwycić to proteu- 
szowe ciało, którego najszczególniójszą w ła
ściwością je s t uleganie ustawicznym  prze
mianom.

Z m e t e o r o l o g i i .

O p r z e b i e g u  t e g o r o c z n ó j  j e 
s i e n i .  Zaliczając do meteorologicznój je  
sieni miesiące: W rzesień, Październik i L i
stopad, możemy powiedzieć w ogólności, że 
w  bieżącym roku m iała ona w całym  k ra ju  
dosyć praw idłow y przebieg i w znacznej m ie
rze potw ierdzała m niemanie, że ze w szyst
kich pór roku jesień okazuje się u nas na jsta 
teczniejszą i najmniej kapryśną. W iadom o
ści o trzym ane z różnych stron kra ju  od Sza
now nych K orespondentów  dają nam  dobry 
obraz atm osferycznych stosunków, z k tó 
rych tu taj główniejsze przytoczym y.

P o  przejściu burzliwego i słotnego nastro
ju  atm osfery, k tóry  praw ie od połowy Lipca 
przeciągnął się aż ku  końcowi Sierpnia, na
stąpił pogodny i ciepły czas zaraz w począt
ku W rześnia; burze i to ty lko słabe, odez
w ały się jeszcze gdzieniegdzie, ale trw a ły  
krótko i nie spowodowały przeciągłój słoty. 
I  tak  w d. 7 wrześniu nad wieczorem były 
silne grzm oty w Zawichoście, w W arszaw ie 
zaś i pod M iędzyrzeczem błyskawice, w L u 
bartow ie błyskawice i deszcz. N azajutrz zno

wu pow tórzyły się podobne zjaw iska w T a r
nopolu, pod Międzyrzeczem i w okolicach Slo- 
nima. gdzie w nocy przeciągnęła burza z ule
wnym deszczem. Pod koniec W rześnia m ia
no burzę w Ż ytyniu  pod Równem, d. 23 po 
południu i d. 28 w nocy w Tarnopolu. Były 
to, rzec można, pożegnalne w tym  roku  bu
rze, które nigdzie nie miały tak  szkodliwych 
następstw , ja k  burze poprzedzających m ie
sięcy.

Biorąc na uwagę cały obszar kraju , można 
powiedzieć, że w pierwszych trzech tygo
dniach W rześnia deszcze przechodziły czę- 
ściój w zachodnich okolicach, aniżeli w wscho
dnich, gdzie brak  deszczu naWet uczuwać się 
dawał; pod koniec zaś m iesiąca padały ono 
wszędzie prawie w jednakowej mierze; z w y
ją tk iem  też tylko d. 21 W rześnia, w k tórym  
miano ulewę w Kaliszu i w Arcelinie, by ły  
to deszcze m ałe i nieprzeciągłe.

Około połowy Września panow ały na całój 
przestrzeni kra ju  dosyć mocne w iatry, p rze
ważnie południowo-wschodnie; tem peratu ra  
w ciągu m iesiąca była wszędzie podniesiona 
i dopiero w końcn uległa obniżeniu, w d. 26 
i 27 pokazały się już  w wielu miejscach przy
mrozki.

Październik przejął od swojego poprzedni
ka wiele dobrych zalet, był bowiem ciepły 
i dosyć pogodny; m iał jednakże niektóre so
bie właściwe zjawiska, a mianowicie śnieg 
i przymrozki, dające poznać, że ju ż  zbliża się 
do nas chłodna pora roku. Jakoż pomiędzy 
13-ym a 16-ym Października spadły w tym  
roku pierwsze śniegi w różnych okolicach 
kra ju  i były jak  na początek bardzo znaczne, 
osobliwie w nocy z 15-go na 16-y, kiedy zie
mia pokryła się kilkocalową w arstw ą śniegu 
na przestrzeni Podola, W ołynia, okolic Słoni- 
ma; zdaje się też, że ów śnieg zajął p raw ie 
całe K rólestw o polskie.

Z asługują także na wzmiankę dni 14 i 15 
Października; w nich bowiem w skutek dość 
silnego przym rozka pokryło się wszystko lo
dem, pod którego ciężarem łam ały  się gałę- 
»io a naw et cale drzewa niezupełnie jeszcze 
z liści ogołocone. P rzytrafiło  się to w tym  
czasie, w którym  spadły znaczne śniegi w po
łudniow ych gubernijach Rosyi i powietrze 
uległo u nas nagłem u oziębieniu. Do powię
kszenia klęski w lasach i ogrodach, spowodo- 
wanój przymrozkiem  d. 14 i 15 Października,
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przyczyniły się także mocne w ia try  wscho
dnie, k tó re  tem u przym rozkow i tow arzy 
szyły.

Pow tórnie padał w ty m  m iesiącu śnieg 
w d. 22 i 23, ale ty lko  w n iektórych okoli
cach i w mniej szój obfitości, aniżeli p ie rw 
szy. W  obu jed n ak  przypadkach śnieg nie
długo leżał, gdyż zw ykle następow ały  po nim 
dni ciepłe.

Deszcze były  w ogólności w całym k ra ju  
nieczęste i nieulewne, na L itw ie naw et, o ile 
wnioskować m ożna z wiadomości udzielonej 
przez p. llo m era  z K aroliuow a (pow. Św ię
ci ański, gub. W ileńska), pogoda sprzyjała 
jeszcze lepiój, aniżeli gdzieindziej; gdyż W P aź
dzierniku było tak m ało deszczu, iż b rak  w o
dy po wsiacli uczuwać. się dawał; o śniegu też 
niemu w zm ianki, a pierw szy przymrozek? 
zdarzył się dopiero d 23 października.

L istopad tegoroczny był sło tny  i pochm ur
ny: niebo rzadko kiedy zajaśniało pogodą; 
w początu miesiąca te m p e ra tu ra  trzym ała się 
jeszcze dosyć wysoko, ale w drugiój jego  po
łowie uległa obniżeniu i m ieliśm y już  k ilko- 
stopniowo mrozy. Ze zjaw isk tego m iesiąca 
zasługują na  wzmiankę: w icher w  nocy z 6 g o  
na 7-y, k tó ry  w W arszaw ie  poczynił n iek tó 
re  szkody, a pod Słonim em  połączony był 
z burzą i deszczem, podobny także w ia tr m ia
no w Zawichoście iw  Częstochowie d. 9 i 10, 
oraz pod Słonim em  d. 10 z b u rzą  i deszczem. 
W ichry  te, o ile sądzić merżna z nadesłanych 
wiadomości, zajęły n iecałą  przestrzeń  k raju , 
niem a bowiem o nich w zm ianki an i z T arno
pola, ani z Z y tyn ia .

Śnieg padał w drugiój połowie m iesiąca do
syć często, ale najobfitszy spadł w 17 i 18 L i
stopada; tow arzyszył m u mróz kilkostopnio- 
Avy, oraz m ocny w iatr, przew ażnie wschodni; 
w krótce też ujrzeliśm y się jak b y  podczas zi
m y; po 20-ym  atoli nastąp iła  odwilż, przepla
tan a  deszczem i zakończona dopiero p rzy 
m rozkiem  d. 30 Listopada.

Zastanaw iając się teraz.nąd  przebiegiem  ca
łego rok u ,—od G rudn ia  r. 1881 do tegoż m ie
siąca r. 1882,—niemożną nie przyznać, że pod 
wielu względami w y ry je  on się w naszej p a 
mięci, jak o  nadzw yczajny i może jed y n y  
w ciągu długiego lat szeregu. N ie mieliśmy 
w nim  zimy w ścisłem znaczeniu tego słowa, 
rzeki nasze nie pokry ły  ' się lodem, ziemia 
k iedy niekiedy zaledwie przypruszoua była

w arstew ką śniegu, k tó ry  praw ie zaraz znikał. 
W iosna rozpoczęła się w początku Marca; 
w połowie jego  traw nik i i krzew y zieleniły 
się, w okolicach W arszaw y fijołki zakw itły 
około 20 go Marca; tak i Marzec zdarzył się 
dopiero drugi raz w bieżącym  wieku, gdyż 
w r. 1836 był on do tegorocznego podobny. 
Sprzyjające roślinuości w arunki obiecywały 
urodzaj nad m iarę obfity i zaiste byłby tak i 
dopisał, gdyby jego zbiorom nie były prze
szkodziły słoty, k tóre na calem podgórzu kar- 
packicm zniweczyły nadzieje rolnika, a dalój 
na północ znacznie spodziewany plon um niej
szyły.

G dy sięgniem y wzrokiem poza granice k ra 
ju , zobaczymy także wiele cech w yróżniają
cych -ten rok od wielu jego poprzedników. 
U nas w K w ietniu pomimo parokrotnie pada
jącego śniegu i m ałych przym rozków zale- 
dwie najdelikatniejsze rośliny cokolwiek ucier
piały, gdy tym czasem  w dolinie rzeki Po  
we W łoszech doznano od m rozu szkód ta 
kich, jak ich  w innych latach w ty m  m iesiącu 
nie widziano.

Po burzach m ajowych, k tóre w wielu m iej
scach u nas były z gradem  połączone, nastą
piły wylewy rzek na Szlązku i w wschodniej 
części Galicyi. W  Czerwcu było u nas dosyć 
chłodno, ale w północnój Szkocyi spadły 
śniegi i zimno było ja k  w Styczniu, o ćzem 
donosił telegram  z Londynu pod d. 14 Czerw
ca. K iedy u nas w Lipcu i S ierpniu burzo 
i sło ty  by ły  codziennem praw ie zjawiskiem, 
w Rosyi upały  i susza daw ały się dobrze 
we znaki. Nadmierne w ylew y rzek zdarzyły 
się w ciągu lata  w Galicyi i w A ustry i, a gdy 
te m inęły i jesień nadeszła, spotyTkam y się 
znowu z podobnemi zjaw iskam i około poło
w y W rześn ia w Tyrolu i północnych W ło
szech, pod koniec P aździern ika w poludnio- 
wój F rancyi, w początku Listopada w Anglii, 
w końcu zaś tegoż miesiąca w Niemczech za
chodnich, następnie we Francyi. Na naszych 
rzekach podniosła się także woda w końcu 
Listopada; pod Zawichostem  ukazał się przy- 
bór W isły  pomiędzy d. 24 i 26 tegoż miesią
ca, pod W arszaw ą zaś w d. 1 G rudnia dosię
gną! on 10 stóp; P rosną pod K aliszem  wez
brała w skutek odwilży listopadowćj tak  
gwałtow nie, iż groziła zalaniem nadbrzeżnych 
wiosek- B yły  to atoli zjaw iska szyrbko prze
m ijające, bodaj tylko nie ponowiły się w nie-



m 39 . WSZECHŚWIAT 625

dalekiój przyszłości w większych rozm ia
rach!

Do w yjątkow ych zjawisk wypada także 
zaliczyć obfite śniegi i mróz około połowy 
Października w południowych guberniach Ro- 
syi, gdy w północnych pod ten czas było jesz
cze dosyć ciepło i śniegu nie widziano.

O roku 1882 możemy w krótkości powie
dzieć, że był on rokiem  najwcześniejszej wio
sny, wielkiego rodzaju i wielkich powodzi; 
a jeżeli jeszcze wyżój sięgniemy, znajdziemy 
w nim  zjawiska, k tóre do najrzadszych zali
czyć potrzeba, a mianowicie pojawienie się 
kom et w jasn y  dzień, ba, naw et w samo po
łudnie widzianych. K .

0 przemianach owadów
( M e t a m o r p h o s e s  i n s e c t o r u m)

s k re ś lił  

D- r  1. S z n a b I.

(Dokończenie).

Chrząszcze (Coleoptera). L iszki ich zwane 
pędrakam i (Laryae) o postaci wydłużonój lub 
stożkowatój, m ają uzbrojenie gębowe g ry zą
ce, niekiedy przekształcono w obcęgi ssące
1 tak  samo ja k  chrząszcze doskonałe żyją 
w sposób najrozm aitszy; najczęściej odbywają 
przem iany zupełne, chociaż są między niemi 
rodzaje, a naw et rodziny np. kusokryw ki 
(S taphylinidae), św ietliki (Lam pyridae) i t.d ., 
u  k tórych przem iany raczój do niedoskona
łych zaliczone być winny. P ęd rak i są albo 
beznogie i do robaków podobne, tak  samo, ja k  
liszki much, różnią się jednakże tem  od tych 
ostatnich, że m ają głowę wyraźną, niekiedy 
przyoczkam i czyli oczami pojedyńczemi (od
2 do 6-iu) opatrzoną; tak ie  liszki znajdują się 
u  wołków (Circulionidae), cieśli (Cerambyci- 
dae), bogatków  (Buprestidae); u wachlarzo- 
rożnych (Lamellicornia), do których  nasz 
chrabąszcz pospolity należy, wcale oczu nie
ma; inne posiadają jeszcze trzy  pary  praw dzi
wych nóg, krótszych zwykle, niż u owadu 
dojrzałego, przyczepionych do tułow ia, tj. do

trzech piarW izych pierśaieai ciała rów aosaa- 
ozayjh  z tułowiem , a pL'03  ̂ takow ych m a ją

jeszcze po jednój nibynóżco na ostatnim  pier
ścieniu ciała '); n iektóre liszki m ają naw et 
krótkie rożki i tw ardy  puklerz karkow y; po
zostałe pierścienie ciała, najczęściój w liczbie 
9-iu składają odwłok (ahdomen). Głowę m ają 
zazwyczaj nagą i u niektórych w suw alną 
(np. u świetlika świętojańskiego) w p ierw 
szy pierścień ciała; na niój umieszczone są, 
rozpatrując z góry ku dołowi: w arga górna
(labrum) różnego kształtu, szczęki górne 
(mandibulae), szczęki dolne czyli żuchwy (ma- 
xillae) i warga dolna (labium), prócz tego do 
ostatnich przyczepione są głaszczki żuchwo
we (palpi m axillares) i wargowe (p. labiales); 
u piaskowca (Cicindela), tak  samo ja k  u owa
da doskonałego znajduje się trzy  pary  głasz- 
czck. U  niektórych liszek uzbrojenie gębowe 
służy zarazem do gryzienia i ssania, np. u p ły- 
waków (Dytiscidae) (fig. 12) wielkie, sierpow a- 
tego kształtu  szczęki posiadają w ew nątrz k a -

Fig. 12. Liszka pływ aka pospolitego 
(Dytiscus marginalis), pożerająca liszkę jętki.

nał, otw ierający się na ich szczycie, a ku  dołowi 
przedłużający się aż do przełyku(oesophagus). 
Jedne pędraki żyją substancyjam i roślinnemi 
lub gnijącemi albo butw iejącem i szczątkami 
organicznem i; inne są drapieżne, żywiąc się 
owadami, a naw et m ałem i rybkam i i k ijanka
mi; n iektóre są pasorzytam i i przebywając 
w gniazdach owadów błonkoskrzydłych żywią 
się ich ja jam i i miodem (jak np. maik Meloe, 
kan taryda lekarska L y tta  yesicatoria, S itaris, 
którego przem iany zostały poprzednio opisa
ne (zob. rysunek fig. 13); liszki maików w łażą 
w k w ia ty  pierwiosnków i roślin, należących 
do rodziny Asclepiadeae i uczepiwszy się 
pszczół odwiedzających kw iaty , zanoszone są

l) Nibynóżkę u wielu chrząszczy stanowi Ostatni pier
ścień ciała pod kątem tępym połączony z przedostatnim 
pierścieniem ciała; u kusokrywek (Staphylinidae) niby- 
nużka jes t bardzo długa i w alcowata.
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do gniazd; inne znowu liszki, m ianow icie 
z pod rzędu w achlarzoskrzydlych (S trepsip te- 
ra  v. R hipiptera jak : X enos yesparum , k tó ra 
żyje w Spliex i Polistes gaili ca, S tylops me-

littae  w gatunkach pszczoły A ndrena), zali
czanych przez G erstackera  do owadów siat- 
koskrzydłych, żyją pasorzytnie na  owadach 
błonkoskrzydłych; bezskrzydłe i beznogie ich 
samice podobne do robaków, nic opuszczają 
przez całe życie swój pokryw y puplcowćj i sie
dziby na odwłoku os i trzm ieli, po zapłodnie
n iu  zaś rodzą gotowe liszki, opatrzone tak  
samo ja k  larw y kan tary d  trzem a param i nóg 
i dwiem a ogonowemi szczecinkami. L iszki 
takie, przeniósłszy się na  pszczoły i osy 
i wświdrowawszy się w ich ciało, odbyw ają 
wraz z niem i pow ietrzne w ędrów ki, a zrzu
ciwszy skórę po ośmiu dniach, zam ieniają 
się na beznogie liszki, zam ieniające się na 
pupki w ew nątrz pupek błonkoskrzydłych; 
z odwłoku ostatnich w ydostają się ow ady doj
rzałe. O statn i, więcój skom plikow any rodzaj 
przem iany, nazwano „przem ianą nadzw’ycząj- 
n ą “ (H yperm etam orphosis), o którój już  
wspom niano przy  ogólnój k lasyfikacyi prze
m ian owadzich.

Znajome w szystkim  pędrak i chrabąszczy 
(Melolontha yulgaris) żyją w pierw szym  roku 
grom adnie w ziemi, karm iąc się gnojem  i bu- 
tw iejącem i cząstkam i roślin; w drugim  i trze
cim roku życia s ta ją  się w ielce szkodliwem i, 
podjadając korzenie roślin, szczegółniój zbo
żowych, w ciągu czw artego (lub trzeciego) 
la ta  robią sobie kotlinkę i przeobrażają się 
w poczwarki, z których po upływ ie czterech 
do ośmiu tygodni, w miesiącu S ierpniu  lub

W rześniu lęgną się chrząszcze, pozostające 
atoli jeszcze w ziemi aż do przyszłćj wiosny. 
Poczw arki chrząszczy, nazwane przez prof. 
Jarockiego „zam aram i“ (P upa incom pleta 
Linn. v. M umia coarctata Lam. y . Nym phe 
L a tr.) wogóle podobne do owadów doskona
łych, lecz nieruchom e i z nierozwiniętem i 
skrzydłam i, pokryte są cieniutką okryw ą po- 
czwarczą, przylegającą ściśle do w yraźnych 
i dość swobodnych członków przyszłego owa
du, tak, że widać je  dokładnie przez okrywę; 
każdy z osobna członek pokry ty  je s t odddziel- 
ną pokryw ą jak b y  futerałem , odpadającym  
podczas w ylęgania się owadu *).

Chrząszcze, k tó rych  poczwarki żyją w zie
m i lub w ew nątrz pni drzewnych, po wyjściu 
z poczwarek zachowują się przez czas niejaki 
bezczynnie, dopóki pokryw y skrzydłow e 
(E lytra), chroniące ich cienkie błoniaste 
skrzydła nie stw ardnieją; tym  sposobem za
bezpieczają te  ostatnie od możliwego szwan
ku  podczas następnego przeciskania się przez 
ziemię lub drzewo; nosoróg (O ryctes nasicor- 
nis) po w ylęgnięciu się z poczw arki pozostaje 
jeszcze przez cały m iesiąc pod ziemią, chra
bąszcze zaś znacznie dłużój.

Siatko skrzydle (N europtera) odbyw ają prze
m iany zupełne; drapieżne ich i rozm aitego 
k szta łtu  liszki, opatrzone są głową, szczęka
m i gryzącem i lub szczękami przeksztalcone- 
mi (jak np. u mrówkolwa, M yrm eleon form i- 
carius) w potężne obcęgi ssące, na brzegu we
w nętrznym  zazębione; m ają przy tem  oczki, 
rożki, trzy  pary  prawdziw ych nóg znacznie 
dłuższych, aniżeli u innych rzędów (z w yjąt
kiem  niek tórych  chrząszczy) 2). Ż y ją w wo
dach lub na lądzie i liszki stosownie do tego 
oddychają skrzelam i dychawkowem i lub dy- 
chaw kam i. T rzy  pierw sze pierścienie ciała, 
odpow iadające tułowiowi owadu dojrzałego, 
są dłuższe od następnych.

Liszki chróścików (Phryganidae) (fig. 14) ży
j ą  na dnie p ły tk ich  wód, wydzielają ja k  m otyle 
z w argi dolnój przędzę, zapomocą którój spa
ja jąc  cząstki roślin, ziarnka piasku, kamyczki,

’) Tak samo u błonkoskrzydłych, mrówkołwów, zło- 
tooków, komarowatych i krótkowąsych, dwuskrzydłych 
(bąków, ślepni i t. d. z działu diptera orthorapha).

2) Liszki chrościkowatych (Phryganidae) mają na 
końcu, ciała dwie nibynóżki, z których każda opatrzona 
paznokciem i
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skorupki ślimacze i t. p. robią sobie ru rk o 
w ate z obu stron otw arte domeczki, z ostat
nich wysuwają chitynową głowę i tułów  opa
trzony trzem a param i nóg i zapomocą nich 
pełzają, chw ytając żywność. Drapieżne lisz
ki niedźwiadkomuch czyli wojsiłków (Panorpi- j 
dae) (fig. 15), podobne do gąsienic, szczękami '

Fig 14. Przemiany chruścików 
(Pliryganea flavicornis, Pli. rhombica, Ph. fusca).

gryzącemi i nibynóżkami opatrzone, żyją 
w ziemi, liszki żylenic (Sialidae r .  Semblidae) 
w wodzie lub pod korą drzew, złotosków (He- 
merobidae) poczęści w wodzie, częścią na lą-

Fig. 15. Przemiany wojsiłki pospolitej. 
(Panorpa eommunis).

dzie, mrówkolwów(M yrm eleontidae) w piasku, 
mianowicie na dnie lejków zrobionych w pia
sku, gdzie tak  samo jak liszki chrząszczy p ia
skowców (Cicindelidae) czychają na przecho
dzące owady, najczęścićj mrówki, k tóre ob
sunąw szy się, wpadają do dołków i stają się 
ich zdobyczą; opatrzone są one również ja k  
i liszki złotooków obcęgami ssącetni1), z kształ
tu  podobnemi do cęgów, znajdujących się 
w tylnej części ciała u skorków (Forficula). 
Szczęki te, przedziurawione u  szczytu, posia
dają w ew nątrz kanalik, za pośrednictw em

’) U złotooków (Hemerobidae) obcęgi ssące złożone są 
ze szczęk górnych i dolnych (żuchw).

którego soki schwytanój i wyssanój zdobyczy 
dostają się do przewodu pokarmowego liszki1). 
Liszki dwu ostatnio wym ienionych rodza
jów  posiadają przyrząd przędny, umieszczony 
w końcu ciała, otw ierający się w m ięsistych 
i skurczliwych brodaweczkach tuż przy od
bycie.

Liszki siatkoskrzydłych prze
m ieniają się w nieruchome i nie- 
przyjm ujące pokarmu poczwar
ki, częstokroć oprzędem otoczo
ne; już ua poczwarce można roz
poznać części składowe przyszłe
go owadu skrzydlatego (Pupa 
incom pletaL inn.v. Mumia coarc- 

ta taL am .y . N im pha Latr.). Liszki chróścików 
zapomocą jedwabistój przędzy zasklepiają oba 
otw ory, t .j .  przedni i ty lny  rurek, k tóre zamie
szkują i zamieniwszy się na poczwarki pozostają 
na dnie wód; zachodzi pytanie, jak im  sposo
bem skrzydlaty  chróścik po wylęgnięciu się 
z poczwarki dostanie się na powierzchnię 
wody, a następnie na powietrze, niezamoczy- 
wszy skrzydeł? R urka je s t ciężka, poczw arka 
z początku nieruchoma. Otóż ta  ostatnia zao
patrzona dwiema czasowemi mocncmi i rucho- 
memi szczękami, może w swem ciasnem wię
zieniu poruszać rożkam i i dwiema przednio - 
mi param i nóg; zapomocą szczęk (które pó
źniej odpadają) robi otworek w jedw abistym  
zasklepie, przez k tó ry  wychodzi i pływa, po
ruszając nogami 2), a gdy dostała się na po
wierzchnię wody, w tedy okryw a poczwarcza 
pęka i owad dojrzały ulatuje; taką  poczwarkę 
nazwał Lam ark: M umia pseudo-nympha (P u 
pa subincompleta, Kirby).

Owady prostoskrzydłe (Orthoptera), do k tó 
rych należą między innem i karaluchy czyli 
karaczany (B lattina), świerszcze i turkucie 
(Gryllodea), koniki polne albo pasikoniki 
(Locustina), szarańcze (Acridina) i skorki 
(Forficułina) ulegają przeobrażeniom zupeł
nym; pokryw a ciała form młodocianych nio 
różni się wcale od skóry zwierzęcia doskona
łego, a k ształt liszek, obdarzonych trzem a pa
ram i prawdziwych nóg zupełnie przypom ina 
owady dojrzałe, od których się tylko różnią

i) Jak  już wspomniano przy chrząszczach, takie same 
szczęki posiada liszka pływ aka (Dytiscus).

I 2) Okrywy nóg zaopatrzone są w tym celu rzęsami.
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Fig. 1 7 .r Przemiany szarańczy wędrownej. Szarańcza 
wędrowna (Acridium migratorium), młode szarańcze 

(.albo „liszki") i woreczki z jajami. (Wielki nat.)

cych do oddziału p rosto-siatkoskrzydłych(P se- 
udoneuroptera v. A m phibiotica), ja k  u ję tek  
(Ephem eridae) i ważek (Libellulidae) (zob. 
fig. 18, 19), różnią się znacznie od swych ow a
dów doskonałych, stale w pow ietrzu przeby
wających i posiadają przyrządy  czasowe, słu
żące do oddychania w wodzie i chw ytania 
zdobyczy, k tóre tracą  w czasie przem iany na 
ow ady skrzydlate; poczw arki rzeczonych ow a
dów tem  ty lko  różnią się od liszek, że są ob-

Fig. 18:

liczków; dalój wyobraźm y sobie do wierzchoł
ka  tój blaszki przyczepione dwie inne w ypu
kłe i tak  wielkie blaszki, że pokryw ają tw arz 
i skronie całkowicie, a będziemy mieli dokła
dne wyobrażenie o budowie w argi dolnój tych

') U poczwarek jętek, szcz. w czasie późniejszym, 
w stanie t. zw. „Subimagu“, skrzydła te s<j bardzo dłu
gie, tak jak  u owadu doskonałego i jako skrzydła funk- 
cyjonują.

wielkością, brakiem  skrzydeł, pokryw  skrzy
dłow ych, jakoteż i tem , że narządy płciowe

darzone zaczątkam i skrzydeł i że na pewien 
czas przed wylęgiem owadu doskonałego ża
dnego pokarm u nie przyjm ują.

L iszki ważek i niektórych tu  należących 
owadów m ają oczy złożone z wielu oczek poje
dynczych, tak  samo ja k  u owadów dojrzałych 
i różnią się od ostatnich tylko wielkością; po
siadają one górne i dolne szczęki, u ję tek  roż
ki są dłuższe, aniżeli u odpowiednich form 
dojrzałych, gdyr u wszystkich innych liszek 
owadzich rożki są krótsze.

Na szczególniejszą, uwagę zasługuje budo
wa w argi dolnój u ważek; wyobraźm y sobie 
naszą w argę dolną stw ardniałą, rogowej kon- 
systencyi i przedłużoną ku dołowi aż do koń
ca brody, gdzie się rozszerza, formując tró j
kątną  płaszczyznę zestawioną (połączoną sta
wem) z poprzedniem przedłużeniem, zagina

jącą  się następnie napow rót ku górze i pokry
wającą nietylko usta, ale także i część po-

Fig. 16.

u liszek nie są zupełnie rozw inięte; dopiero ! 
w m iarę w zrastan ia ostatn ie w ykszta łcają  się, 
stopniowo coraz bardziój i pow stają zaczątki 
skrzydeł (zob. fig. 16 i 17). U  niektórych je -  j 
dnak prostoskrzydłych, m ianowicie należą- |
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stworzeń. Dwie wypukłe i zaostrzone blaszki 
stosownie cło woli zwierzęcia mogą się otwie
rać i w ten  sposób odsłaniać tw arz i gębę; 
wewnętrzne, z sobą stykające się brzegi tych

Fig'. 19. Liszka ważki (LPbellua) chwytająca w argą 
dolną poczwarkę jętki, pb — podbródek, pb2 — podbró
dek niższy, 1 — blaszki wargi dolnej w postaci szczęk 

lub cęgów chwytnych.
(Części składowe wargi dolnej a raczej 3-ćj pary szczęk.)

blaszek, zm ienionych jakby  w szczęki, u  nie
których rodzai są zazębione lub opatrzone 
kolcami. T ak  zamaskowana tw arz wcale nie 
je s t pociągającą, ale prawdziwe a zarazem 
straszne znaczenie takićj maski, prawdziwie 
piekielnćj m aszyny, zdradza się dopiero w te
dy, gdy jak i owad, k ijanka żabia lub naw et 
m ała rybka pokaże się w pobliżu. Maska 
w stanie pokoju zamknięta, przylega ściśle do 
tw arzy , lecz gdy ofiara nadejdzie szybko, 
o tw ierają  się naprzód górne do szczęk podo
bne połowy maski, w ystające ponad skronie 
w kształcie okularów końskich, tw arz obnaża 
się, następnie cały u dołu zestawiony aparat 
spada z tw arzy, wyprostowywa się i jakby  
ręk ą  chw yta kleszczami zdobycz, k tó rą dopro
wadza następnie do szczęk i gęby. Trzonek 
całego tego aparatu  mogący się w yprostow y
wać, sk łada z dwu zestawionych z sobą 
części, zwanych (niewłaściwie) podbródkiem  
^mentum) i podbródkiem  niższym (subm en- 
tum ), k tóre tak  samo ja k  ostrza scyzoryka 
mogą się zam ykać lub otwierać; obie blaszki 
końcowe są to rzeczywiste szczęki, a m iano
wicie trzecia  para szczęk, która, jak to  już po

przednio powiedziano, nftzwańą została (ńić- 
właściwie) Wargą dolną i u Wielu owadóW 
jes t w ysuw alną częściowo, lub całkowicie. 
Mechanizm tak  skom plikowany drapieżnym  
liszkom ważek oddaje ważne przysługi, — bę
dąc bowiem ociężałemi nie mogłyby ja k  inne 
owady drapieżne gonić za zdobyczą; zwolna 
więc jak  koty, „z m iną najniewinniejszą 
w św iecie“ kroczą a raczój czołgają się ku  
ofiarze i z nienacka ją  chw ytają. Ponieważ 
w każdój praw ie większój kałuży lub sadzaw
ce spotykają się podobne stworzenia, warto 
więc poznać jc  naocznie.

L iszki ważek należących do rodzaju łą tk i 
(Agrion) i innych nieodznaczających się wiel
kością, oddychają listkow atem i skrzelam i dy- 
chawkowemi, nmieszczonemi na końcu brzu
cha i służącemi zarazem jako  przyrządy ste
rowe; u łą tk i skrzela te  w liczbie trzech m a
ją  k sz ta łt listka koniczyny; większe ważki 
oddychają za pomocą licznych blaszek, um ie
szczonych w kiszce odchodowej (odbytnicy) 
i opatrzonych dycbawkami.

L iszki i poczwarki ję tek  również żyją w wo
dzie z grabieży i w tym  celu obdarzone są sil- 
nemi szczękami, po bokach brzucha m ają 
po kilku par listkow atych  skrzel dychawko- 
wych, na końcu zaś długie szczecinki ogono
we; po kilkuletniój bytności w wodzie zamie
niają się w poczwarki opatrzone zaczątkami 
skrzydeł; z ostatnich wychodzi owad dosko
nały, nieprzyjm ujący żadnego pożywienia, 
gdyż dawne uzbrojenie gębowe zupełnie zm ar
niało (tak  samo jak  u  gzów (Oestridae) w rzę
dzie dwuskrzydłych); żyje więc krótko i po 
spólkowaniu zaraz umiera.

U bezskrzydłych form tego rzędu (należą
cych do rodziny szczeciogonków Thysanura, 
ja k  ryb ik  cukrowiec Lepism a saccharina, 
widłogon P odura — i do rodziny psotników  
Psocina, ja k  wesz książkowa Troctes pulsa- 
torius) przem iany prawie nie istnieją, rozwój 
z ja jk a  aż do doskonałego owadu, następują
cy bez pośrednictw a form odrębnych, je s t 
bezpośrednim; liszki ich zmieniają się o tyle 
tylko, że po każdej wylince dostają większą 
ilość oczek i członków rożkowych. L inneusz 
nazwał poczwarki szarańczy, karaczanów  
i t. p. „poczwarkami zupełnemi" (P upae com- 
pletae) dlatego, że są praw ie jednoznaczne 
z owadami doskonałemi; zaś ulegające już 
częściowym przem ianom  poczwarki ważek
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i ję te k  nazw ał „niezupełnem i“. (Pupa sernicom - 
p ieta  v .N ym pha Lam . v. D em i-N ym phe L a tr.)

Owady pluskwowate czyli póitęgopokrywe. 
(R hynclio ta v. H em iptera). L iszki icla tak  
pod względem k sz ta łtu  ciała, ja k  i sposobu 
życia mało się różnią od owadów dojrzałych; 
nie posiadają wpraw dzie skrzydeł, lecz za
czątki takow ych zjaw iają się już po pierwszój 
wylince w postaci k ró tk ich  w yrostków , liszki 
n iektórych pluskiew  m ają  rożki nieco od
m ienne od owadów skrzydlatych; u liszki 
płoszczycy szarćj, zwanój także wodnym 
skorpijonem  (Nepa cinerea) ru rk a  oddechowa 
je s t  zaledwie widoczna, gdy u owadu dosko
nałego je s t  bardzo długa. N iektóre jed n ak  sko
czki (Cicadina) i m ęskie osobniki, należące do 
rodziny czerwców (Coccina) (fig. 20) odbywają

Fig20.

przeobrażenia zupełne; nieruchom e poczw arki 
ostatn ich  otoczone są oprzędem. — Mszyce 
(A phidina), nak łuw ając różne części roślin, 
spowodowują na nich narosty , w k tó rych  
żyją grom adnie liszki, do dorosłych mszyc 
zresztą podobne, n iek tó re  są naw et opatrzo
ne zaczątkam i skrzydeł. B ezskrzydłe jesienne 
sam ice po zapłodnieniu sk ład a ją  ja jk a , z k tó 
rych  na wiosnę w ylęgają się skrzydlate po
kolenia samicze i te  bez żadnego uprzedniego 
zapłodnienia w ciągu całego la ta  rodzą żyw e 
liszki; B onnet naliczył dziewięć pokoleń ży wo- 
rodnych m szyc kolejno po sobie w ciągu jed n e
go la ta  następu jących  i w ten  sposób zro
dzonych1). Dopiero podczas jesieni rodzą

*) Sposób ten rozmnażania się zowią „dziewiezoródz- 
twem“ (Parthenogenesis), o czem już poprzednio (przy 
owadach dwuskrzydlyeh i t. d.) zrobiono wzmiankę: w ła
ściwy jest, ulegając pewnym zmianom, nietylko mszy
com i czerwcom ale także i owadom do innych rzędów 
należącym ,jak np. Psyche z motyli prządkówek, niektó
rym mólom (Tineidae) z rzędu motyli; pszczołom, osom, 
galasówkom i osom liściowym z rzędu błonkoskrzydłych; 
pryszczycom (Cecidomyidae) z rzędu dwuskrzydłych, gdzie 
nawet liszki, zatem formy młodociane, nieposiadające wy
kształconych organów płciowych, rodzą żywe liszki.

^o3Boaeuo Heuaypoio. Bapmana 9 ,II,eKaCpa 188'

się samce i bezskrzydłe samice, k tóre po za
płodnieniu składają ja jka .

Fig. 21. Przemiany pluskwy drzewnej szarej. 
(Pentatom a grisea), a b — formy młodociane, odpowia
dające liszkom innych owadów, e -  forma'odpowiednia 

poczwarce, d — owad dojrzały, skrzydlaty.

Dziewiczorodne osobniki różnią się od p ra
wdziwych sam ic nietylko kształtem , barw ą 
i obecnością skrzydeł, lecz także i pewnemi 
właściwościami organów płciowych i ja jek  
(zarodników), nie m ają bowiem zbiornika 
nasiennego (receptaculum  seminis), a w ja j 
kach, umieszczonych w bardzo długich ja jo 
wodach, odbywa się w m iarę w zrastania oso
bnika całkow ity rozwój zarodkowy, kończący 
się wykluciem  gotowego płodu. Liszki plus- 
kw ow atych z oddziału bezskrzydłych CApte
ra), do k tó rych  należą pasorzytne wszy (Pe- 
diculus), wszoly (Mallophaga) i t. p. od owa
dów dojrzałych różnią się tylko wielkością; 
przem ian zaś żadnych nie odbywają.

T r e ś ć :  Od redakcyi. — O słońcu, odczyt D-ra 
Jan a  Jędrzejewicza. wygłoszony w sali Resursy Kupiec
kiej d. 29 Marca 1882 r. (dokończenie). — Różnica po
między zwierzęciem a rośliną, przez prof. Edwarda 
Sti asburgera  (dokończenie). — Z meteorologii.—O prze
mianach owadów l Metamorphoses insectorum), podał 
D-r J. Sznabl (dokończenie). — Ogłoszenie.

Redakcyja zawiadamia zarządy czytelni i księ
gozbiorów stowarzyszeń uczącej się młodzieży, 
że w roku przyszłym Wszechświat będzie im 
dostarczany w razie żądania za połowę ceny 
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