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P R Z E Z

Prof. Dra Szokalskiego.

Od bardzo już  dawna starano się zbliżyć 
do siebie dwa szeregi pojawów: krystaliza- 
eyj ą i powstawanie organicznego utkania 
w istotach organicznych. W  nowszych cza
sach pod wpływem materyj alistycznych 
w bijologii pojęć, zaczęto uważać uplasty
cznienie za proste niemal skrystalizowanie, 
a obecnie gdy m ateryj alizm krańcowy coraz 
więcej na kredycie tracić zaczyna, przerzu
cono się znowu do przeciwnej ostateczności 
i niektórzy występują, ze zdaniem, że kry- 
stalizacyja przeciwnie je s t aktem życiowym 
i że m inerał żyje. Jakkolw iek twierdzenie 
takie nie jest uzasadnionem z powodu, że 
warunkiem absolutnym życia jest w y m i a 
n a  m a t e r y i ,  której kryształowi brakuje; 
trudno jednak  zaprzeczać uderzającej analo
gii pomiędzy krystalizacyją a plastyką ży
ciową i dlatego też nie od rzeczy będzie bli
żej zastanowić się nad nią, zwłaszcza, że po

glądy profesora Thoulet o życiu minerałów, 
z któremi nas poznajomił pan Rejchman 
w 19 N-rze W szechświata, bardzo stosowną 
nam do tego nasuwają sposobność.

Wiadomo, że ciała stałe, jeżeli zostaną 
stopione, rospuszczone lub zamienione w pa
rę, krystalizują się samodzielnie, powracając 
do swego pierwotnego stanu stałego. D ro
binki ich kojarząc się ze sobą, składają się 
natenczas w elementarne kryształki, a te 
znów skupiają się w kolonije, wykształcają 
mniejsze lub większe krystaliczne masy fore
mne, wedle praw a ustalonego dla każdego mi
neralnego gatunku. W  każdym takim dużym 
krysztale, napotykamy systematyczny układ 
składowych jego krystalicznych jednostek. 
Każdy może się powiększać przez foremny 
odkład na jego powierzchniach wykształ
cających się zewnątrz kryształków; każdy 
nawet zdradza wyraźny popęd do naprawia
nia swoich przypadkowych uszkodzeń, ale 
raz utworzony, pozostaje bez zmiany na wie
ki, chyba, jeżeli go zniweczy lub nadwerę
ży jak iś wrogi działacz zewnętrzny. K ry 
ształ więc, ja k  widzimy, jest k o l  o n i j ą ele
mentarnych krystalicznych jednostek jak - 
naj wyraźniej uorganizowaną, urządza s'ię 
sam przez się, utrzym uje w swojćj budowie
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i nosi na sobie jaknajw yraźniejsze cechy 
zwartej w sobie indywidualności, —  ale to 
jeszcze nie upoważnia nas do orzeczenia, że 
jako  osobnik żyje.

Każda istota żyjąca, czyli mówiąc ogólnie 
każde żyjątko je s t także osobnikiem i także 
ustrojem, ale tu  ta  w ielka zachodzi różnica, 
że jego cząsteczki składowe są komórkami, 
to jes t istotami ju ż  nie na wieki w swojej bu
dowie utrwalonem i, ale przeciwnie ciągle 
się zmieniaj ącemi, przez nieustanny prze
pływ m ateryi w ich wnętrzu. W chodzi tam 
w nie bez przerw y coraz nowe t w o r z y w o  
jako  pokarm  odżywczy, przekształca się 
w nich w odpowiedni sposób i zmienione 
wyrzucane bywa znowu nazew nątrz jak ty l- 
ko nie może się ju ż  dalej przerabiać;-—a ta 
ki to właśnie nieustanny przypływ  m ateryi, 
k tóry o d ż y w n o ś c i ą  zowiemy, je s t wybi
tną cechą wszystkiego co żyje i dopóki żyje.

Jeżeli w pierw otnym  kryształku znajduje 
się ustalona równowaga sił i cząsteczek, to 
tu  przeciwnie ruch nieustanny i celowa 
czynność panuje. W  kryształku w łada wy
raźnie statyczny a w komórce dynamiczny 
element, — a stąd też kryształek nie prze
istacza się sam w sobie, nie zmienia kształ
tu  stosownie do zbiorowej potrzeby całej 
s woj ty kolonii, a służy jej tylko swą masą 
i swoją spójnią ze swemi sąsiadami. Nie 
powstaje on z zarodka, lecz przez samo- 
rodztwo, nie w ytwarza w sobie siły robo
czej, nie ujaw nia ani czucia, ani popędu 
do czynu. Jes t w nim wprawdzie coś, co 
w arunkuje jego statyczną naturę , ale to 
c o ś  w komórce do wyższej nierów nie do
chodzi godności i staje się osią, wedle 
której cała się wymiana m ateryi i siły 
obraca.

K ryształ więc o całe niebo różni się od 
każdej, chociażby też najniższej, byle żyjącej 
istoty, a cała różnica właśnie się do wymia- 
*ny m ateryi odnosi— daj mu wymianę mate
ryi, a wtedy dopiero będziesz m iał żyjątko, 
ale dopóki to nie nastąpi, stanowi on za
wsze organizm m artwy, wprawdzie nieśmier
telny, ale nie organizm  żywy, chociaż z na
tu ry  swojej z góry na śmierć skazany, który 
się tym tylko sposobem od zupełnej zagłady 
ratu je , że się samodzielnie od gieneracyi do 
gieneracyi odradza.

K rystalizacyja, ja k  to widzimy, w gruncie

samym rzeczy jest różną od życiowego upla
stycznienia; popełnilibyśmy jednak  błąd nie 
do przebaczenia, gdybyśmy na tem poprze
stali, prześlepiając podobieństwo, jak ie  je  
między sobą łączy. Każdy m inerał ma swą 
budowę a więc jes t uorganizowaną istotą. 
P rzez swoją krystaliczną formę, oddziela on 
się od swego otoczenia, zwiera się sam w so
bie i staje się osobnikiem w przyrodzie, ale 
zawsze jeszcze osobnikiem statycznym,'s t a- 
ł o c z ą s t e c z k o w y m ;  w żyjątku dopiero 
ów element statyczny na dynamiczny się 
zmienia, a w skutku tego występuje z m i e n -  
n o c z ą s t e c z k o w o ś ć ,  samodzielna prze
róbka siły zrównoważonej na siłę żywą ro
boczą, samodzielna twórczość, za którą idą 
wszelkie inne zwierzęce czynności. — Orga- 
nizacyja wyprzedza życie w przyrodzie, 
a m inerał chociaż jeszcze własnem życiem 
nie żyje, staje ju ż  jednakże na pierwszym, 
najniższym szczeblu owej rozwojowej we 
wszechświacie drabiny, której szczyt wień
czy świadomy sam siebie umysł.

W ykaż mi tylko, jakim by się to mogło 
dokonać sposobem, ażeby się w elem entar
nym kryształku statyczna równowaga sił 
drobinkowycli zerwała i rozruszały się na
raz składowe jego cząsteczki; — ażeby czą
steczki te potem zaczęły ze sobą wchodzić 
w różne chemiczne związki, któreby trzeba 
było w interesie całości ciągle usuwać i co
raz zastępować świeżemi; — a zaraz się za
m iana m artwoty na życie w mojem rozja
śni pojęciu i samorodność istot żyjących, 
stanie się tylko dalszym ciągiem samoro- 
dztwa kryształu.

N r  21 . _

0 ZASTOSOWANIU SPEKTROSKOPU
DO BADAŃ

METEOROLOGICZNYCH.
;

P O D A Ł

A. MATUSZEWSKI.

Oprócz wiadomych zastosowań spektro
skopu do badań chemicznych i astronomi

w  s z e c h  ś w i a t .
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cznych, ważne to narzędzie zostało także za
stosowane do przepowiadania pogody.

Wiadomo, że jeżeli zwrócimy spektroskop 
ku czystemu i pogodnemu niebu, to spostrze
żemy zwyczajne widmo słoneczne ze wszy- 
stkiemi jego barwami, poprzerzynanemi zna- 
nemiczarnemi linij am iFraunhofera. W  skład 
n;iszej atmosfery wchodzi zawsze pewna 
ilość pary wodnej w postaci niewidzialnego 
gazu, od ilości której zależy zjawisko de
szczu; jeżeli powietrze przy pewnej tempe
raturze jest nasycone param i wodnemi, 
wówczas najmniejsze obniżenie tem peratury 
sprawia tłoczenie się chmur, będących bez
pośrednią przyczyną deszczu. Pojm ujem y 
więc ja k  ważną jes t rzeczą ścisłe ocenienie 
ilości pary wodnej w powietrzu—mierzenie 
jego wilgotności. P rzyrządy służące do mie
rzenia wilgotności, jako  to: higrom etry, psy
chrometry, są w związku tylko z nieznaczną 
częścią naszej atmosfery; będąc umieszczone 
stosunkowo blisko powierzchni ziemi, mogą 
nam wskazywać zmiany wilgotności w w ar
stwie pow ietrza, położonej bezpośrednio 
przy ziemi. Przeciwnie, spektroskop zwró
cony ku niebu, pozwala nam uskutecznić 
ścisłą analizę symptomatów, jak ie  atmosfera 
ukryw a w najgłębszych swych obłokach. 
P atrząc przez spektroskop i skierowawszy I 
go na najjaśniejszą część niebios, w widmie 
ujrzym y pewne paski czyli linijc ciemne, 
wy wołane przez obecność pary wodnój w po
wietrzu; przedstawiają się one pod tą posta
cią dlatego, że para wodna pochłania pewne 
promienie wchodzące do składu widma sło- j 
necznego i dlatego też zowiemi je  linijami 
pochłonięcia (absorpcyjnem i). Ponieważ 
przyczyn;} owych linij jes t wyłącznie para 
wodna w powietrzu znajdująca się, od któ- i  

rój zjawisko deszczu zależy, przeto nazwano 
je  l i n i j a m i  albo p a s k a m i  d e s z c z o w e -  | 
mi .  Te ostatnie znajdują się w rozmaitych 
częściach widma, ale głównie zwracać nale- i 

ży uwagę na te, które w postaci mniój lub j 
więcej szerokiej smugi znajdują się między | 
żółtą i pomarańczową częścią widma, blisko j  

czarnój linii, oznaczonćj w widmie pod na
zwą linii sodu czyli linii D. Jednem sło
wem dla nas praktyczne pod tym względem 
znaczenie posiada czerwona, pomarańczowa 
i żółta część widma z jego linijami, albo
wiem najważniejsze smugi deszczowe leżą

między linijam i C i D (Nr 1). Zwróciwszy 
spektroskop ku pogodnemu niebu i obserwu
jąc  powyżej wymienione części widma (Nr 
1  i 2 ), spostrzeżemy w czerwonej jego części 
bardzo ciemną linij ą B, potem C, dalej wie
le delikatnych linij a, nakoniec wzmianko
waną linij ą D.

Jeżeli powietrze jes t wilgotne, to przy li
nii C z prawój jój strony, idąc ku linii a spo
strzeżemy ciemną, grubą liniją s (Nr 3), 
a przy linii D, niedochodząc do niej, po
dwójne ciemne linij e r r ,  które to linij e pod
czas bardzo wilgotnego stanu powietrza są 
bardzo silne. Nakoniec poza liniją D wy
stępuje wyraźnie smuga d. Cała więc obser
wacyj a spektroskopem polega na oznaczeniu 
natężenia owych linij deszczowych, a tym 
sposobem otrzym ania ważnej wskazówki 
o stanie górnych warstw atmosferycznych. 
Jeżeli w spektroskopie linije deszczowe wy
stępują dosyć wyraźnie, jestto  oznaką, że 
ilość pary  wodnej zawartej w powierzu, je s t 
znaczna, co w związku ze stanem tem pera
tury  powietrza pozwała nam zawnioskować
0 wielkiem prawdopodobieństwie deszczu. 
Tem peraturę mierzymy termometrami, umie- 
szczonemi zwykle w niewielkiej odległości 
od powierzchni ziemi i ich wskazania, natu
ralnie, muszą się różnić od tem peratury 
warstw wysokich. Osłabienie natężenia smu
gi rr, przy jednakowości wszystkich innych 
warunków, jest oznaką pogodnego stanu a t
mosfery. D la osób niewprawnych w tego 
rodzaju badania, obeznanie się z owemi li
nijami deszczowemi, ich natężenie i odróżnie
nie ich od innych linij widma słonecznego, 
zrazu przedstawia pewną trudność, którą je 
dnak łatwo pokonać w sposób następujący. 
Należy wybrać w tym celu dzień wilgotny
1 deszczowy, ale w którym bysłońce od czasu 
do czasu można obserwować, kiedy ono zjawia 
się w przerwach między obłokami. Kieruj emy 
wtedy spektroskop ku niebu i dobrze przy
patrujem y się linij om w widmie, następnie 
umieszczamy arkusz białego papieru, w pe- 
wnćj odległości od spektroskopu w ten spo
sób, aby promienie światła, bezpośrednio 
idące od słońca, padając na niego, po odbi
ciu się przenikały do szczeliny spektrosko
pu. W  tym razie widzimy widmo słoneczne 
z jego linijami, ale paski deszczowe okażą



się bardzo słabemi, niewyraźnemi, a tym spo
sobem powtórzywszy kilka razy podobne po
stępowanie, przekonywam y się, czy rzeczywi
ście w atmosferze zjawiają, się owe paski de
szczowe czy nie. Jeśli smugi deszczowe, szcze
gólniej r i r  są bardzo słabe i delikatne, to 
nie potrzebujemy obawiać się deszczu w bliż
szym czasu peryjodzie; jeżeli przeciwnie, są. 
one bardzo szerokie i ciemne, to z wszelkiem 
prawdopodobieństwem możemy zawniosko- 
wać, że deszcz nastąpi najpóźniej w 4 do 6  

godzin. Gdy smugi deszczowe występują
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wać zjawisko w spektroskopach urządzo
nych odpowiednio, a takiej małej objętości, 
że można je  umieścić w kieszeni. W  osta
tnich czasach Rand Capron, znacznie tako
wy spektroskop ulepszył i za jego pomocą, 
przepowiednie odnośnie do stanu pogody od
znaczyły się zadziwiającą wiernością. Ró
wnież można polecić spektroskopy wyrabia
ne w Monachijum przez zakład Reinfeldera 
i I le r tla , w których czerwona, najważniej
sza dla wyżej wzmiankowanych celów, część 
widma, może być bardzo łatwo sprowadzo-
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Czerwony koniec widma słonecznego z dcszczowemi paskami.
N. 1. P rzy  wysokiem położeniu słońca.
N. 2. P rzy  niskiem położeniu słońca i suchym stanic powietrza.
N. 3. P rzy  niskiem położeniu słońca i wilgotnym i ciepłym stanio powietrza.

silnie po obu stronach linii D, wówczas część 
żółtego widma, na której znajduje się linij a j 
D, ukazuje się jako  pasek jasny , na którym  
sama linij a D zarysowuje się wyraźniej. Je - j  

żeli więc linija D  je s t wyraźniejszą niż lini- j 
j a  F , wtedy prędko spodziewać się można 
deszczu; jeżeli przeciwnie, stanie się słabszą, 1 

jestto  pewna wskazówka, że deszcz nie na
stąpi przed upływem 1 2  godzin.

Badaniami spektroskopowemi w celach 
meteorologicznych, zajm uje się przeważnie 
szkocki astronom Piazzi Smyth. Lubo zwy
czajny, dobry i silny spektroskop może być 
użytym do wyżej wzmiankowanego celu, j 
nierównie jednak  wyraźniej można obserwo- j

na na środek pola widzenia, a tym sposobem 
wygodniej badana.

O BUDOWIE I ROZWOJU

P R Z E D R O S T K A  W I D Ł A K Ó W
(LYCOPODIACEAE) 

podał S. G r o s g I i k .

Pomimo licznych usiłowań botaników, hi- 
storyja rozwoju widłaków (Lycopodiaceae),
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pozostała dla nas tajemnicą. Jak  się ze spo
ry rozw ija przedrostek, w jak i sposób na 
tym ostatnim powstają organy płciowe i jak  
się z ja jk a  wytwarza roślina bezpłciowa — 
na te pytania nie mamy dotychczas zadawal- 
niającćj odpowiedzi. Już wprawdzie w ro
ku 1858 udało się znakomitemu profesorowi 
de Baremu '), po wielokrotnych próbach 
bezowocnych obserwować kiełkowanie spor 
widłaka sapiskowego (Lycopodium inunda- 
tum); lecz młode przedrostki obumierały 
na stadyjum kilku zaledwie komórek i wszel
kie usiłowania, mające na celu otrzymanie 
więcej rozwiniętych przedrostków okazały 
się bezskutecznemi.

Pierwsze światło na historyją rozwoju tej 
grupy roślin, rzucił Fankhauser 2) przed 
12-tu laty, we W rześniu roku 1872, znalazł 
Fankhauser w Szwaj caryi, pomiędzy mcha
mi, cztery zupełnie rozwinięte przedrostki 
widłaka jałowcowatego (Lic. annotinum), 
z których, niestety jeden  tylko był dobrze 
zachowany. Przedrostek ten przedstawiał 
żółtawe, bezchlorofilowe ciałko, o postaci ce
bulko watej, z małemi włoskami korzeniowe- 
wemi. Na górnej stronie przedrostka, po
grążone w tkance, znajdowały się liczne 
płodniki (antheridia), wypełnione macierzy- I 
stemi komórkami, z których się wytwarzały 
ciałka nasienne (spermatozoidy), o kształcie 
niewyraźnym. Organów żeńskich czyli ro
dni (archegonia) przedrostek nic posiadał; 
ze względu jednak  na to, że w związku 
z przedrostkiem znajdowała się młoda ro
ślinka, Fankhauser wyciągnął wniosek, że 
przedrostki widłaków są obupłciowe, że za
tem widłaki—wbrew hipotezie Springa3) — 
w ytw arzają tylko jeden gatunek zarodni
ków, czem się różnią od pokrewnych sobie 
Isoetaceae i Selaginelleae, które wytwarzają 
małe męskie mikrospory i duże żeńskie ma- 
krospory.

Tyle tylko wiadomo było, odnośnie do ro-

') De Bary: Ueber die Keimung der Lycopodia- 
ceen (Berichte der naturfil. Gesel. zu F reiburg  i. Br. 
1858, zeszyt IV).

2) Fankhauser: Ueber den Vorkeim von Lycopo
dium (Bot. Zeitg. 1873, N r 1).

3) Spring: Monographie de la familie des Lycop. 
(Mem. de 1’Acad. roy. belgifjne, 1842 i 1849).
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zwoju widłaków, do końca roku zeszłego. 
W  ostatnich atoli czasach,znajomość tój g ru 
py roślin została posuniętą naprzód, dzięki 
dwum nowym, dość ważnym pracom, z któ
rych jed n a  dotyczy budowy przedrostka, 
druga zaś—jego rozwoju.

W  pierwszym tegorocznym numerze „Bo- 
tanisclics C entralblatt“, opisuj e D r II. Bruch- 
mann ') budowę anatomiczną przedrostka 
Lycopodium annotinum, znalezionego w Lo
sie turyngijskim  dnia 4 Sierpnia roku zeszłe
go. Pośród mchu zauważył D r. Bruchmann 
egzemplarz L. annotinum, w pobliżu które
go były zakopane w ziemi trzy podługowa- 
te cebulki koloru brudnobiałego, które się 
okazały przedrostkami tej roślinki. Długość 
ich wynosi 4 — 5 mm, szerokość 2 —'3  mm, 
wysokość zaś 2  mm. A utor odróżnia na 
przedrostku dwie części: górną czyli rozro- 
dową i dolną czyli wegietacyjną. Część roz
rodcza zawiera wielką ilość, płodników (an
theridia), odróżniających się od otaczającej 
tkanki ciemną zawartością. Komórki tkan
ki otaczającój, posiadają treść wodnistą, j a 
sną i zarówno ja k  reszta przedrostka chlo
rofilu nie zawierają.

Część wegietacyjna przedrostka wypeł
niona jest substancyjami odżywczemi, nada- 
jącem i jej ciemny koloryt. W  tej części od
różnia Bruchmann cztery warstwy tkanek. 
W arstw a sąsiadująca z częścią rozrodczą 
składa się z komórek podługowato-okrą- 
głych, pomiędzy któremi znajdują się liczne 
przestrzenie międzykomórkowe i zawiera 
najwięcej substancyj odżywczych. Komór
ki tej warstwy są wypełnione tłuszczami, 
które maskują resztę zawartości komórko
wej. Dopiero po usunięciu tłuszczu przy 
pomocy alkoholu, występuje na jaw  ziarni
sta protoplazma, w której obok substancyj 
azotowych znaj duje się mnóstwo ziarnek kro
chmalu, zabarwiających się od jodu na ko
lor fijoletowy. Fijoletowe zabarwienie ma 
miejsce tylko po uprzedniem usunięciu tłu 
szczu.

Powyższa warstwa graniczy z tkanką, zło
żoną z komórek słupkowatych, mających po
łożenie prostopadłe do powierzchni przed

*) Dr. II. Bruchmann^ Das Prothalium  yon Ly
copodium (Bot. Centralbl. T. XXI str. 23).
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rostka. Zarówno komórki słupkowate ja k  
i tabliczkowate posiadają, cienkie błony i za
wierają, dużo tłuszczu, po usunięciu którego 
występuje siateczka bezziarnistćj protopla- 
zmy, zabarw iająca się od jodu  na kolor b ru 
natny. W e wszystkich komórkach przed
rostka znajdują się wyraźne jąd ra  z jąd er- 
kami.

Czw artą warstwę części wegietacyj nej 
przedrostka przedstawia naskórek. Kom ór
ki naskórka zaopatrzone są we włoski ko
rzonkowe, których długość przewyższa d łu
gość całego przedrostka. W łoski korzonko
we zrastają się z substratem, przyczem cy
lindryczna form a ich kom órek przechodzi 
stopniowo w nieprawidłową. Ze względu 
na tę okoliczność, że przedrostek wcale chlo
rofilu nie posiada, a pomimo to zaw iera du
żo substancyj odżywczych, B ruchm ann utrzy
muj e, że włoski korzonkowe, oprócz wody 
pobierają jeszcze substancyje organiczne 
z gruntu, że zatem przedrostki w idłaków 
odżywiają ja k  saprofity. N a korzyść tego 
poglądu autora przemawia i ten fakt, że od
kryte we włoskach komórkowych saprofi- 
tów (np. storczyków) grzybnie^ mające za
pewne znaczenie przy przyjm owaniu pokar
mu, występują również we włoskach kom ór
kowych badanych przedrostków.

W  warstwie rozrodczej przedrostka znaj
duje się mnóstwo płodników (antheridia), 
mających postać owalnych woreczków. 
Środkowe woreczki płodnikowe są najw ię
ksze, woreczki zaś obwodowe są bardzo ma
łe. Sąsiednie płodniki odgraniczają się wza
jem nie jedną warstwą komórek, takaż w ar
stwa komórek lub też kilka warstw pokry
wa płodniki z góry, lecz te, w miarę dojrze
wania płodników, stopniowo zanikają. W nę
trze płodnika zajmuje kom órka osiowa(Cen- 
tralzelle) bogata w substancyj e odżywcze. 
Dzieląc się we wszystkich kierunkach, ko
m órka osiowa rospada się na mnóstwo ko
m órek okrągłych. K ażda z tych ostatnich 
traci wkrótce błonę i dzieli się na dziesięć 
lub więcej małych komóreczek bezbarwnych, 
z których dopiero powstają ciałka nasienne 
(spermatozoidy), poruszające się z wielką 
prędkością. C iałka te są na jednym  końcu 
zaostrzone, dochodzą jed n ak  tak niezna
cznych rozmiarów, że przy największych na

wet powiększeniach nie sposób rospoznać 
cech właściwych ciałkom nasiennym.

Jakkolw iek powyższy sposób tworzenia 
się spermatozoidów, nie zgadza się z fakta- 

! mi opisanemi u innych naczyniowych, u któ
rych komórki powstałe z komórki osiowej, 
przeobrażają się w spermatozoidy bez uprze
dniego dzielenia, niemniej taki sposób wy
tw arzania ciałek nasiennych, obserwował 
autor w płodnikach wszystkich trzech przed
rostków.

Jednocześnie z ukazaniem się powyższej 
pracy, znany botanik Treub, ogłosił pierw 
szą część swych „Etudes sur les Lycopodia- 
cees“ ’), zawierającą badania nad sposobem 
kiełkowania spor Lycopodium cernuum. 
Sprzyjające w arunki klimatyczne Jaw y, 
gdzie autor badania swe przeprowadził, do
zwoliły Treubowi obserwować cały szereg 
zmian, jak ie  przechodzi spora od początku 
kiełkowania do utworzenia dojrzałego przed
rostka. Pierwsze stadyja rozwoju przedro
stka L . cernuum zgodne są z rozwojem L. 
inundatum , opisanym jeszcze przez de Ba- 
rego. Tetraedryczne spory L. cernuum, 
zaczęły kiełkować w miesiąc po zasiewie. 
Zew nętrzna błona zarodnika czyli exospo- 
rium  pęka na trzy płatki i z niej występuje 
błona wewnętrzna czyli endosporium w po
staci woreczka, który się dzieli na dwie ko- 

| m órki. Dolna (Basalzelle, de Bary; la po- 
| sterieure, Treub), pozostaje bez zmiany, gór- 
| na zaś (Scheitelzelle de B., l’anterieure T r.), 

dzieli się przegródkami poprzecznemi i po- 
dłużnemi na kilka komórek, tworząc ja jo 
waty przedrostek (tubercule, Treub). Z ko
m órki wierzchołkowej młodego przedro
stka wyrasta krótka nić wielokomórkowa, 
na której się wkrótce ju ż  rozwija płodnik. 
P rzy  hodowli w miejscu zacienionem, nić ta 
znacznie się wydłuża, w zwykłych zaś wa
runkach przechodzi w organ cylindryczny, 
na którego końcu powrstają wyrostki na- 
kształt korony, tak, że przedrostek składa 
się obecnie z części jajow atej (interculum), 
cylindrycznej i korony. Cały przedrostek 
przedstawia prostostojące ciałko, mające 
około 2  mm  wysokości i jeden i pół m m  śre

')  Annales du ja rd in  botaniąue de Buitenzorg, 
t. IV, 1884.
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dnicy. Część jajow ata  z dolni}, częścią, cy
lindryczną rozw ija się pod ziemią, posiada 
wskutek tego kolor bladożółty i zaopatrzo
na je s t we włoski komórkowe. W  komór
kach tych ostatnich, zgodnie z obserwacyj a- 
rni D ra  Bruchmanna, konstatuje p. Treub 
obecność grzybni, którą zalicza do rodzaju 
Pythium  *). W iększa część cylindryczna 
wraz z koroną rozwija się nad ziemią i za
barwiona jest na zielono.

W  około części cylindrycznej, tuż pod ko
roną, grupują się w postaci wieńca płodniki 
(antheridia) i rodnie (archegonia), których 
budowa i rozwój niczem się nie różni od bu
dowy tychże organów u paproci, z grupy 
M arattiaceae i Ophioglosseae. Szkoda wiel
ka, że Treub nie obserwował zupełnie rozwi
niętych ciałek nasiennych, co wobec nader 
wątpliwych danych D ra Bruchm anna było
by wielce pożądanem.

Zapłodnienie ja jka , zarówno jak  rozwój 
jego w roślinie bezpłciowej, ma być przed
miotem drugićj części „Etudes“ , którą autor 
obiecuje w krótkim  czasie drukiem  ogłosić.

Znaczna różnica w budowie przedrostka 
Lycopodium cernuum , opisanego przez 
T reuba (przedrostek prosty, bardzo mały, 
z trzech części złożony, przeważnie nadzie
mny, na zielono zabarwiony, z zewnętrznem 
ugrupowaniem organów płciowych) i Lyco- | 
podium annotinum Fankhausera i B ruch
manna (przedrostek na ziemi leżący, wielko
ści laskowego orzecha, nie rosczłonkowany, j  

podziemny, bez chlorofilu, z wewnętrznem 
ugrupowaniem organów płciowych), mogły- | 
by naprowadzić nas na myśl, że przedrostki, 
znalezione przez ostatnich dwu badaczy, 
nie należą vcale  do rodziny widłaków, gdy- j  

by nie ta okoliczność, że przedrostek, opisany j 
przez Fankhausera, znajdował się w z wiąz- ! 
ku z młodą roślinką. Z tego powodu — je 
żeli powyższe opisy są zgodne z prawdą — j 
należy przyjąć że przedrostki widłaków eu
ropejskich rozw ijają się w odmienny spo
sób i inną posiadają postać, aniżeli przedro- 1

*) Podobny grzyb znaleziony został przez Sande- 
becka w przedrostku skrzypów (Equisetum) i opisa
ny przez tegoż pod nazwą Pythium  Equiseti w Bei- 
traege zur Biologie der Pflanzen von Ferd. Cohn. 
1875.

stki widłaków egzotycznych, do których na
leży Lycopodium cernuum. Przypuszczenie 
to ma pewną podstawę, ze względu na to, 
że w ostatnich czasach wpływ warunków 
zewnętrznych uznany został za czynnik bar
dzo ważny przy rozwoju istot ożywionych, 
głównie zaś przy kształtowaniu się świata 
roślinnego.

Pomimo jednak tak wybitnych różnic bu
dowy, będące w mowie przedrostki Lyco
podium cernuum i annotinum, przedstawia
ją  godne uwagi podobieństwo z tego wzglę
du, że oba zawierają jeden  i ten sam gatu
nek grzyba, który wszakże nie wyrządza 
swemu gospodarzowi żadnej szkody i który 
według Treuba powinien być raczej za to
warzysza pożytecznego, aniżeli za pasorzyta 
uważany. W  jak i sposób grzyb ów dostaje 
się do wnętrza przedrostka, ani Treub ani 
Bruchm ann zauważyć nie byli w stanie. To 
tylko pewne, że komórki, grzyb ów zawierają
ce, niczem się nie różnią od innych komórek, 
protoplazma ich nie obumiera.—ja k  to zwy
kle bywa z protoplazma komórek zarażo
nych,—jądro  komórki występuje bardzo wy- 

■ raźnie i żadnym zmianom patologicznym 
nie ulega ‘). Oczywiście mainy tu do czy
nienia ze współką, założoną w celach zobo- 
pólnój korzyści.

I M A  H C I P  KARTOFLE
I J E J  STOSUNEK

DO CHORÓB ZARAŹLIWYCH W OGÓLNOŚCI.
1’KZEZ

prof. Edwarda Strasburgera.

(Ciąg dalszy).

A  teraz przyjrzyjm y się powstawaniu za
rodników na wybiegających nazewnątrz 
strzępkach grzybkowych, abyśmy przez to 
poznać mogli warunki, które przyczyniają 
się skutecznie do szybkiego ich rospraszania. 
Strzępka, mająca wydać zarodniki, rozgałę

’) Dr II. Bruchmann: Das Prothalium  von Lyco- 
podium. Nachtrag (Bot. C entralb latt, T. XXI str.

i 309).
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zia się w górnej swej części, na kilka odnóg 
zwykle. Grubość strzępki od spodu ku jej 
wierzchołkom zmniejsza się. Końce poje- 
dyńczych gałązeczck strzępki pęcznieją tak, 
iż na ich wierzchołkach powstają banieczki, 
kształtu cytryny. Gdy każda taka cytrynka 
dosięgła ju ż  ostatecznej swój wielkości, od
grodzoną zostaje od gałązki, na którćj wy
rosła, przez ściankę poprzeczną. G ałązka 
rośnie wtedy dalej, w bok od tej przegródki,

P h y t o p h o r a  i n f e s t a n s .  A — strzępki zaro- 
dnikonośne, wychodzące ze szparek na dolnej po
wierzchni liścia kartofla. B — zarodnik. C — zaro
dnik dzielący się. D — pływka.

lecz w m iarę dalszego swego wzrostu skrzy
wiony nieco kierunek zamienia się na osio
wy, tak, iż w ierzchołkowa przedtem  cytryn
ka na bok odsuniętą zostaje; na wierzchu 
przedłużonej w ten sposób gałązki nowe 
tw orzy się nabrzmienie, nowa powstaje cy
trynka. W  taki sposób na każdem odgałę
zieniu strzępki zarodnikowej powstaje po 
kilka cytrynkowatych baniek, jed n a  po d ru 
giej. Nabrzmienia te w życiu grzybka, są za
równo owocem ja k  i nasieniem, z którego no

wy grzybek wyrosnąć może, a więc utworem, 
k tóry  nauko wo zowiemy z a r o d n i k i e m  lub 
s p o r ą .  Doj rzałe zarodniki odpadaj ą z wszel
ką łatwością od swego trzonka czy też szy- 
pułki; najlżejszy przeto w ietrzyk unosi je  
i rozrzuca dokoła, deszcz zaś otrząsa je  
i zrzuca czy to na sąsiednie listki czy na zie
mię, a także w kroplach swych wprost na 
niższe liście i na ziemię przenosi.

K iełkowanie zarodnika odbywać się może 
jedynie, gdy powietrze ma dość w sobie wil
goci. Jeśli spora zetknie się z kropelką wo
dy, to pod jój dobroczynnym wpływem 
przekształca się już po paru  godzinach, ba 
naw et —■ przy odpowiednio wysokiej tempe
ra tu rze—ju ż  po upływie godziny na drobne 
p ł y w k i ,  t. j .  na ciałka, mające własność sa
modzielnego żeglowania w wodzie. P roto-O O
plazm atyczna zawartość spory rospadła się 
przytem  na nieokreśloną ilość (najczęściej 8  

do 16) samoistnych pływek. Następnie pę
ka zewnęti-zna błonka zarodnika na wypu- 
klonym biegunie cytrynkowatego ciała, a od
dzielne części wychodzą, wysypują się. P rz y j
m ują one w wodzie kształt gruszko waty, 
bliższe zaś ich zbadanie odkrywa obecność 
pary  rzęs, wychodzących z jednej strony 
ciałka każdej pływki, w dwu wprost przeci
wnych kierunkach. Rzęski te, niesłychanie 
delikatne a cienkie, wnet poczynają się po
ruszać, a wywijając niemi odpowiednio, 
pływ ka oddala się i bieży swobodnie w wo
dzie. Po pewnym jednak  czasie, pływ ka 
przestaje się poruszać, traci ruch. Zauwa
żyć tu  muszę mimochodem, że przyomówio- 
nein powyżej tworzeniu się pływek roślin
nych, spotykamy się ze zjawiskiem, wielce 
ciekawem, a pośród roślin niższej organiza- 
cyi bardzo pospolitem; mam tu im myśli po
wstawanie poruszających się swobodnie sa
modzielnych elementów roślinnych. Zjawi
sko to zdumiewającem wydać się może czło- 
wiekowi niewtajemniczonemu w te piękne 
sprawy przyrody, gdyż zw ykł on wyobra
żać sobie rośliny, j ako zasadniczo wszelkie
go ruchu samoistnego pozbawione. I  rze
czywiście, dawniej sądzono, że zdolność do 
ruchu wyłączną je s t własnością świata zwie
rzęcego. Że jednak  tak nie jest, dziwić nas 
obecnie nie powinno, skoro dziś powszechnie 

I wiadomo, że w obu państwach żywój przy- 
I rody taż sama substancyja: zaródź czyli pro-
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toplazma, stanowi zasadniczą materyj ą wszel
kiego życia. Zarodniki, z których powsta
waniem na strzępkach zewnętrznych Phy- 
topthory zapoznaliśmy się powyżej, mogą. 
w pewnych warunkach wprost •— bez prze
chodniej formy ply wkowej—kiełkować, wy
puszczając bezpośrednio wypuklający się 
coraz to znaczniej wyrostek, w formie wo
reczka czy rureczki. Dzieje się to wtedy, 
gdy zarodnik spoczywa na powierzchni wo
dy; przeciwnie, zarodniki zanurzone całko
wicie w wodzie, rospadając się, tworzą, re
gularnie opisane wyżej pływki. Po półgo- 
dzinnem mniej więcej żeglowaniu, pływki 
zatrzym ują się w miejscu. P rzez cały okres 
pływania śród wody, były one gołemi b ry ł
kami zarodzi a obecnie odziewają się (pokry
wają) dokoła cienką warstwą błonnika, sta
ją c  się wskutek tej zmiany zwykłą już  ko
mórką roślinną. W ytw orzony z takiej pływ
ki okrągły zarodnik wtórny, kiełkuje dalej 
w ten sam sposób, ja k  to czynić może nie
kiedy zarodnik pierwotny. W ypuszczone 
przez sporę nazewnątrz o d r  o s t k i  przyle
gają wnet do nabłonka liści, na jakich się 
znajdą i ostrze swego wierzchołka zwracają 
ku nabłonkowym komórkom. Po paru go
dzinach cieniutkie wypuklenie młodego kieł
ka wdrążyło się w ściankę zewnętrzną na
błonka, a po dalszych paru  .godzinach, ścian
ka ta na wskroś przeszytą zostaje. W net 
wzrasta i umacnia się koniec kiełka we wnę
trzu  nabłonkowej komórki, jednocześnie zaś 
zewnętrzne części wydłużonego kiełka opró- 
żnionemi zostają z zawartości. Protoplazm a, 
przez cieniutki kanalik łączący, przelewa się 
całkowicie do środka; zarażenie nieszczęsne
go liścia jes t czynem spełnionym. Młody 
kiełek grzybkowy rozrasta się w komórce 
nabłonkowej, by, przebiwszy się przez we
wnętrzną je j ściankę, módz w międzykomór
kowej osiedlić ̂ ię przestrzeni. Tam, gdzie 
kiełek, wypuszczony przez sporę, napotkał 
na otwór sznurkowy, mógł oczywiście posłu
żyć się tą otvVa>rtą drogą, aby się dostać do 
wnętrza. Po  kilku dniach zaledwie, grzy
bek, k tóry  złośliwie we wnętrzu rośliny 
w sposób powyższy osiedlić się zdołał, może 
już  owocować.

Jak  dalece pomyślne warunki wpływać 
tu mogą i muszą na szerzenie się i potęgo
wanie zarazy, możemy sobie teraz dokładnie

przedstawić. Powiedzieliśmy, że gdy po
wietrze jest wilgotne, z każdego otworka 
szparkowego dolnej powierzchni liścia wy
chyla się w obrębie plamek brunatnych po 
jednej lub po kilka nawet strzępek zaro- 
dnikodajnych. Pom ijając w liściu powierz
chnię górną, zatrzymajmy się tylko na dol
nej. Centym etr kwadratowy tej powierzchni 
liścia wykazuje conajmniej 26000 szparko
wych otworów. Jeśli przyjmiemy, że ka
żdej szparce odpowiada pięć choćby tylko 
zarodników, siedzących na strzępkach grzyb
kowych — co nie je s t cyfrą zawysoką, — że 
dalój z pojedynczego zarodnika po ośm tyl
ko tworzy się pływek, to doniosłym i wymo
wnym wynikiem liczbowego takiego rachun
ku będzie, że każdy centymetr kwadratowy 
zarażonej powierzchni liścia, przy warun
kach sprzyjających, pokrywa się na dolnej 
tylko stronie przeszło stutysięcznym tłumem 
zarodników, z których więcej niż milijon 
wytworzyć się może pływek, t. j .  zdolnych 
do nowego życia zarodków grzybkowych! 
Każdy z tych życia rozsadników może po 
kilku dniach wydać nowy milijon pływek 
nowego pokolenia, a to nam dostatecznie 
tłumaczy szybkie, nagłe— rzec można—ros- 
pościeranie się groźnej „zarazy.'-

Prócz liści, z postępem czasu podlegają 
jeszcze chorobie korzonki liści i części 
łodygi; tkanka ich zamiera wśród tych sa
mych okoliczności, w jakich zagładzie ule
gają liście. Jako ogniska dalszej zarazy 
wszakże, tak korzonki ja k  łodygi, mniej są 
niebespiecznemi, gdyż ilość szparek jest tu 
znacznie mniejszą. Szybko lub powoli—za
leżnie od pogody — brunatnieje i czernieje 
całe pole kartofli. Gdy nastąpi pogoda su
cha, zsycha się i roskrusza martwa, stoczo
na nać kartoflana na całym spustoszonym 
obszarze, gdy zaś powietrze panuje wciąż 
dżdżyste, gniją te zwłoki roślinne, dokoła 
woń szerząc wstrętną.

Strzępki zjadliwej Phytophthory nie roz- 
| rastają się bynajmniej przez łodygę w dół, 

aż do bulw, będących celem naszej uprawy. 
Podziemne te części, czyli „kartofle“, zarażo- 
nemi zostają raczej przez spory grzybka, 
które na ziemię spadły lub spłókane zostały.* 
Aby jednak  zarażenie tu zajść mogło, muszą 
koniecznie pewne nieodzowne istnieć wa- 

i  runki. Zdarzyć się również może, iż przy



chorej naci, kartofle same, t. j .  bulwy, pozo- [ 
staną zdrowotni. Oczywiście i w tym wy
padku zbiór wypadnie gorzej co do ilości, 
gdyż w zielonych częściach nadziemnej na
ci, a nadewszystko w liściach, powstaje mą
czka (sk rob ia) kartofla, stanowiąca ów 
z praktycznego życia znany krochmal; stąd 
dopiero w zmienionej nieco postaci, jako  cu
kier, wytworzona i gotowa m ateryj a napły
wa do bulw, by się tam  znowu na krochm al 
zamienić. Im  później liście kartofla nawie
dzone zostaną przez chorobę, im wolniej ta 
ostatnia postępuje, tem mniejszą jes t strata, 
jak ą  rolnik ponosi na uszczupleniu zbioru.

W  największej liczbie przypadków , gdy 
choroba mocno je s t rozw iniętą w częściach 
zielonych, zaraza przenosi się i na bulwy. 
Łatw ą je s t do stwierdzenia rzeczą, że pomię
dzy drobnemi cząsteczkami, stano wiącemi 
wierzchnią warstwę ziemi ornej, pod chore- 
mi naciami kartoflanemi, znajduje się obfi
tość w ielka zarodników Phytophthory. Do 
bulw przedostają się one z wsiąkającą wodą. 
Jeśli zdrowe zupełnie kartofle zakopiemy 
w ziemi na kilka centymetrów głęboko, to, 
gdy z wierzchu ziemię liśćmi choremi przy
kryjem y i stale a um iarkowanie będziemy 
podlewać, przekonać się ju ż  po krótkim  cza
sie będziemy mogli, iż bulwy dotknięte zo
stały chorobą. K iełki grzybka, biorące po
czątek z zarodników, przebijają się przez 
brunatną warstwę korkową, stanowiącą 
skórkę (obierzynę) kartofla, tak  samo zupeł
nie, jak  to czynić potrafią względem nabłon
ka liścia. Choroba i tutaj szerzy się dokoła 
miejsca zarażonego. G rzybnia i-ozrasta się 
między wielkiemi komórkami bulwy, wypeł- 
nionemi ziarnkam i krochmalu, podobnie, 
ja k  się rozw ijała w międzykomórkowych 
liścia przestrzeniach. Pow ierzchnia chorej 
bulw y wykazuje brunatna we, trochę zapa
dnięte, pomarszczone plam ki różnej wielko
ści. Z bulw, o ile te nigdzie nie są skale
czone, żadne nazew nątrz nie wybiegają 
strzępki, zarodniki się tu  nie tworzą, gdyż 
do owocowania nietylko wilgoci lecz obfite
go także dostępu pow ietrza potrzeba. Skoro 
wszakże schorzałą bulwę wydobędziemy 
z ziemi, roskrajem y, a części pokrajanego 
kartofla pod kloszem umieścimy, wnet po
kryw ają się powierzchnie świeżych przekro
jów  licznemi strzępkam i zarodnikowemi. Je- |
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i śli cały, nieuszkodzony kartofel długo w wil- 
gotnem pozostawać będzie powietrzu, to 
wreszcie strzępki zarodnikonośne mogą się 
nawet przez warstwę brunatną, korkową, 
przedrzeć i nazewnątrz wystrzelić. P rzy 
zbiorze t. j .  przy kopaniu kartofli, choroba 
w bulwach niczem się niemal nie ujawnia 
i do jej uwidocznienia potrzeba, aby pora 
dżdżysta trw ała przez czas bardzo długi, 
gdyż wtedy, w ziemi jeszcze, choroba w swym 
rozwoju wywołuje zupełne gnicie kartofli. 
Niestety, w miejscach w jakich zazwyczaj 
przechowywane są kartofle przez zimę, cho
roba najczęściej dalej się posuwa i często 
jaknajwiększe zrządza szkody. Niejednemu 
zapewne wiadomo z gospodarskiego doświad
czenia, że w latach, w których powszechnie 
na kartofle grasowała zaraza, ziemiopłody 
te, w piwnicach szczególniejszą do gnicia 
m ają skłonność. Przegniłe kartofle, gdy 
przeschną, marszczą się i zapadają do środ
ka, kruchemi jednocześnie się stając; przy 
dłuższej natomiast wilgoci zmieniają się na 
cuchnącą, mazistą, ja k  przegnojony nawóz 
masę. Nawiedzone przez grzybnię Phyto
phthory bulwy kartoflane niezdatnemi są do 
stołu na pokarm; kartofle takie mogą być j e 
dnak użyte na cele techniczne. Mikroskopo
we bowiem badanie stwierdza, że ziarna kro
chmalu, stanowiące główną treść zawartości 
kartofla, przez czas bardzo długi opierać się 
mogą zniszczeniu czy roskładowi, tak, że na
wet mazista, zgnojona masa, otrzymana 
z przegnicia chorych kartofli zawriera dużo 
tych ziarn skrobiowych. Że zaś mączka ta, 
ziarnisty ten krochmal, właśnie najbardziej 
cenną w kartoflach je s t częścią składową, 
szkoda przeto istotnie wszelką chorą bulwę 
odrzucać jako  pozbawioną wartości. Zara
żone więc grzybkiem kartofle, należy suszyć 
w miejscach przewiewnych, na sionce wy
stawionych, poczem zawarta w nich mączka 
może odpowiednie znaleść spożytkowanie 
przy fabrykacyi gorszych gatunków kro
chmalu i t. p. mączek, oraz dekstryny, spiry
tusu i t. d.

J a k  to ju ż  okazaliśmy poprzednio, zaro
dniki grzybka naszego kiełkują zaraz, o ile 
m ają dostatek wilgoci. Odwrotnie, zarodni
ki przechowywane w suchości tracą po upły
wie kilku tygodni swą zdolność do kiełko-

| wania. W yłączoną je s t tedy możliwość,
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ażeby choroba mogła u nas zimować z roku j  

na rok, dzięki przetrw aniu tych zarodników, j 
Inne, blisko z Phytophthorą spokrewnione, 
podobnież pasorzytniczo na roślinach żyjące 
a choroby powodujące grzybki, zimować 
mogą snadnie zapośrednictwem zarodników 
trwałych, wytwarzanych drogą płciową. 
Oczywiście podobnych urządzeń doszukiwać 
się wypadało i tutaj, dla Phytophthory. A n
gielscy badacze odkryli wrzekomo płciowe J  

powstawanie zarodników trw ałych, we
wnątrz chorego liścia jakoby zachodzące, 
de B ary jednak, którego uznanej powadze 
stanowczo zawierzyć możemy, wykazał, że 
owe wykrycia dotyczyły ustrojów, żadnego 
z chorobą „zarazy“ związku niemających. 
Skoro zaś Phytophthora nie posiada własno
ści utrw alania swego bytu na czas zimy przez 
wydawanie odpowiednich zarodników trw a
łych, musiałaby niechybnie zginąć za nadej
ściem mrozów zimowych, gdyby je j od nie
uchronnej zagłady nie ratow ała zdolność 
zachowywania życia w bulwach kartofla
nych, przez nią zarażonych. Strzępki P h y 
tophthory we wnętrzu przechowywanych po 
piwnicach i t. p. kartofli, rosną i wydłużają 
się w czasie zimy; tu  i owdzie uda im się 
wydostać na powierzchnię, co się najczęściej 
przy trafia na „oczkach"; wtedy następuje 
wytwarzanie zarodników, a to wystarcza, 
by zaraza na coraz to nowe przechodziła 
kartofle. Tym sposobem, z wiosną grzybek 
znów dostaje się na pole. T u  łatwo zdarzyć 
się może sposobność, by grzybek znalazł mo
żność owocowania i rozrzucania swych za
rodników. De B ary dowiódł zresztą, że ni
teczki grzyba z bulwyr, rosnąc ciągle, przejść 
mogą na młody pęd kartoflany i zarazić 
w ten sposób młodocianą roślinkę, która 
wnet brunatnieje i w młodym wieku obu
miera. Jeden chociażby tylko pęd taki mło
dociany wystarcza do wytworzenia formal
nego ogniska zarazy, z którego zrazu powo
li, później coraz to szybciej choroba wkoło 
się szerzy. Nie ulega wątpliwości, że mo
żna, chore nawet zasadziwszy kartofle, otrzy
mać zupełnie zdrowe zielone rośliny. Dane 
w arunki mogą bowiem sprawić, iż cały no
wy urodzaj, pomimo użycia chorego matę- j 

ry jału  do sadzenia, zdrowym najzupełniej 
będzie. Niewątpliwym z drugiej jednak 
sti-ony jest faktem, że de Baremu udało się

z kartofli chorych wyprowadzić pojedyńcze 
zarażone pędy, a oczywistem jest ju ż  prze
cie, że jedna taka chora roślinka zarazić mo
że całe pole, a nawet okolicę całą na zna- 

| cznej przestrzeni. Rzecz się ma w tym wy
padku zgoła nie inaczej, j ak wtedy, gdy po- 
jedyńczy wypadek zawleczonej cholery sta
je  się rozsadnikiem strasznej, szerokie obsza
ry pustoszącej klęski. Nie jes t bynajmniej 
nieodzownem, żeby strzępki Phytophthory 
z chorych zasadzonych kartofli rospościerać 
się wszędzie miały na świeże pędy; możli
wość jednak  takiego przenoszenia się choro
by istnieje, a więc jasnem  jest, że bez pośre
dnictwa zarodników trw ałych choroba przez 
zimę może się u nas przechować. Ważny 
środek ochronny, wynikający z właściwego 
rozpoznania przyczynowej natury choroby, 
nastręcza się przeto na tym znów punkcie: 
aby clo sadzenia używać jedynie kartofli 
(bulw), zupełnie zdrowych. Niestety, przy 
największej nawet uwadze w tym kierunku, 
zajść jeszcze może wypadek, że pojedyńcze 
na kartoflu plamy tu i owdzie przeoczonemi 
zostaną, a więc, że między innemi chore tak
że bulwy w ziemi się znajdą. Zapobiegać 
też rozwojowi choroby można skutecznie 
w czasie zimy, przez trzymanie kartofli w miej - 
scu możliwie suchem i chłodnem, gdyż tym 
sposobem choroba przynajmniej się ograni
czy i z kartofli, któreby nią były dotknięte, 
nie przeniesie się na inne, zdrowo zebrane. 
Prócz tego, w warunkach, które sprzyjają 
dobremu przechowywaniu się przez zimę 
kartofli, rozwój grzybka nawet we wnętrzu 
chorej bulwy zostaje niekiedy powstrzyma
ny. Zdarza się wtedy i to nawet, że zdrowa 
część kartoflanej bulwy odgradza się od czę
ści chorej przez podobną warstwę korkową, 
ja k  ta, k tóra stanowi zewnętrzną łupinę. 
W raz ze zwiększającą się wilgocią, niteczki 
grzybka mogą przebijać wytworzoną w ten 
sposób warstwę ochronną; niczem wtedy nie 
tamowana choroba, posuwa i rosprzestrzenia 
się dalej.

(d . c. n.)
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Korespondencie Wszechświata,
P u b l i c z n e  d o r o c z n e  p o s i e d z e n i e  A k a d e 

m i i  U m  i ej  ę t n o ś c i  w K r a k o w i e ,  d n i a  4 Ma j  a 
18?5 r.

Tegoroczne uroczyste posiedzenie Akademii Umie
jętności w Krakowie, z powodu niedzieli przypada
jącej 3 Maja, odbyło ' się w dniu i  tego miesiąca. 
Zwyczajem lat poprzednich przybył na tę  uroczy
stość ze Lwowa zastępca P ro tek to ra  Akademii JCW. 
arcyksięcia Karola-Ludwika, JE . h r. A lfred Potocki. 
Wobec licznie zebranej publiczności, członków Aka
demii, oraz znakomitszych osób miejscowych, zagaił 
on to  posiedzenie w imieniu P rotektora. Przez odda
nie hołdu pracy naukowej la t poprzednich Akademii, 
w itał on to ognisko statecznych, a wysoce poważnych 
usiłowań w tak licznych kierunkach wiedzy i badań 
naukowych, w którem , w nieprzerw anej pM m ości 
cichego a  wytrwałego trudu , rok  przeszły pracuje 
na obecny, a obecny na przyszły. P lon zatem nau
kowej pracy takiej nie da się wykazać m iarą  jedno
rocznych postępów, lecz może być ty lko oceniony 
sumą wypadków osiągniętych z prac długoletnich, 
których chlubne dowody składała dotychczas Aka- 
demija nasza. W tem  też leży rękojm ia tego, że in- 
stytucyja ta , jak  dotąd tak  i zawsze odpowie szlache
tnym  intencyjom najwyższego je j założyciela i ser
decznym życzeniom kraju.

Odpowiedział na to przemówienie Prezes Akade
m ii D r J. Majer. Dziękując za w yrazy wypowie
dzianego uznania, a zarazem za dowody szczerej ży
czliwości i opieki, jakich instytucyja ta  doznawała 
i doznaje od swego Protektora, zaznaczył on te  dro
gi, jakiem i ognisko nauki dążyć powinno do osią
gnięcia ostatecznego swego celu, który  nie w owo- j 

cach pracy jednorocznej, lecz w dalekiej dopiero wi
dnieje przyszłości. Mowa czcigodnego Prezesa, pod
nosząca znaczenie w naszem społeczeństwie pracy [ 
na polu nauk ścisłych, była zarazem i program em  
prac przyszłych Akademii, k tó ry  jej ten sędziwy | 
a niespracowany nestor nauki polskiej nakreślił. Za- j  

w iera ła  ona p rzy tem  niejednę cenną i zbawienną J 
wskazówkę dla przyszłego nauki kierunku, a zara- ' 
zem i dla pracy nowego pokolenia, którem u zalecał 
on przedewszystkiem w ytrwałość, wyrozumiałość dla 
prac drugich, a  surowy sąd w ocenianiu p rac  wła- j  

snycb.
Z kolei porządku wytkniętego program em  tej uro- j  

czystości, zabrał głos Sekretarz gieneralny Ak. hr. i 
St. Tarnowski. Odczytał on obszerne sprawozdanie ! 
z ruchu, pracy i czynności członków Akademii, oraz 
jej komisyj. Odkładając szczegółowe z tej części 
sprawozdanie do osobnego miejsca, przytoczymy tu  1 
tylko wiadomości niektóre, więcej ogólne, dotyczące 
składu i zmian zasziłych w A kademii w ostatnim  ro
ku, tudzież ofiar i darów złożonych jej w tym że cza
sie od osób pryw atnych.

Dalsze kierownictwo i przewodnictwo Akademii 
Umiejętności, głosem jednomyślnego wyboru doko
nanego w Listopadzie roku zeszłego, powierzonem 
zostało na dalsze trzechlecie D-rowi J. Majerowi, 
k tóry  ponownie powołany został na jej Prezesa. Na 
temże posiedzeniu listopadowem zamianowała Aka- 
dem ija członkami czynnymi w wydziale pierwszym 
prof. M aryjana Sokołowskiego, w wydziale drugim 
prof. Zakrzewskiego i Smolkę. Na ezłonka zagrani
cznego wydziału trzeciego powołano prof. Nenckie
go. Członkami korespondentami zamianowano dla 
pierwszego D-ra Kalinę, dla wydziału drugiego prof. 
Pawlickiego i D-ra Kubalę. Zm arli w ubiegłym ro
ku członkowie czynni: G. Piotrowski i St. Koźmian. 
Z rzędu członków korespondentów śm ierć zabrała 
w tym  czasie hr. A. Uwarowa, oraz członków nad
zwyczajnych: radcę Borońskiego, Ks. B ratanka se
natora Hoszowskiego i hr. St. Wodzickiego. Ze sty- 
pendyjów, które Akademija w tym  roku rozdała, 
pierwsze zajmują miejsce stypendyja z fundacyi 
im ienia Gałęzowskiego. Z funduszów tych  udzielo
no dwa stypendyja po 2000 fr. prof. Ziembie i D-rowi 
Hanuszowi; dwa drugie, po 5000 fr. otrzym ali Dr 
Lachowicz, docent chemii w Uniwersytecie lwow
skim i Dr Olearski, docent fizyki w Uniwersytecie 
Jagiclońskim. Z darów, które, dzięki prywatnej 
ofiarności wpłynęły w roku ubiegłym, zaznaczył 
Sekretarz Akademii dar m istrza Jana  Matejki, 
po rtre t J. Kochanowskiego; dar pani Marszałkowi- 
czowej obejmujący biblijotekę złożoną z 6000 to
mów; zbiór dzieł botanicznych będący spuścizną po 
ś. p. profesorze Jundzille; wreszcie, liczne rękopismy 
po ś. p- Kotłubaju, przesłane przez wdowę po auto
rze. Nakoniec zapis zmarłego w W iedniu ś. p. B ar
czewskiego, wynoszący 50000 zł. r , w posiadanie 
którego Akademija dotychczas nie weszła.

Nastąpił odczyt prof. Kazimierza Morawskiego 
„Słowo i natchnienie w rzymskiej poezyi“, w którym 
autor dał obraz porównawczy poezyi starożytnej 
i spółczesnej.

Po odczycie tym, przyjętym żywemi oklaskami, 
Prezes Akademii ogłosił nazwisko autora pracy 
uwieńczonej na konkursie imienia Lindego. W za
pieczętowanej kopercie znajdowała się karta z pod
pisem Dra J. Hanusza, docenta wszechnicy wiedeń
skiej.

Na zakończenie posiedzenia odczytał Sekretarz 
Akademii nazwiska uczonych, których wydziały 
Akademii w ybrały na kandydatów na członków. W y
dział filologiczny wybrał na kandydata na członka 
czynnego, prof. Nehringa. kandydatów na człon
ków korespondentów prof. Ćwiklińskiego i dyr. Sa- 
molewicza. W ydział matematyczno-przyrodniczy 
na kandydatów na członków czynnych w ybrał prof. 
Janczewskiego i prof. Frankego; na kandydata na 
członka zagranicznego DraM ertensa,prof. politechni
ki w Gracu.

G. O.
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P o s i e d z e n i e  K o m i s y i  a n t r o p o l o g i c z n e j  
A k a d e m i i  U m i e j ę t n o ś c i ,  d. 9 Ma j a .

Drugie w tegorocznym sezonie zimowym posiedze- 
dzenie Komisyi antropologicznej Akademii Umieję
tności odbyło się dnia 9 b. m., pod przewodnictwem 
Dra J . Majera. Na porządku dziennym: sprawy bie
żące od ostatniego posiedzenia; sprawozdanie z czyn
ności Komitetu.wykopaliskmnikowskicli; sprawozda
nie p. G. Ossowskiego z badań w jaskiniach okolic 
Ojcowa.

Przewodniczący zagaja posiedzenie udzieleniem 
smutnej wiadomości o śm ierci ś. p. T. Żulińskiego, 
członka czynnego Komisyi i wzywa obecnych do od
dania czci pracowitej pamięci zmarłego przez po
wstanie, poczem Sekretarz Komisyi odczytuje proto- 
kuł z posiedzenia poprzedniego, a następnie przed
stawia prace literackie nadesłane dla publikacyi 
w „Zbiorze wiadomości do antropologii krajowej." 
Prace te  nadesłali: p. Zofija Itokosowska, dodatek do 
zapisek etnograficznych Jurkowszezyzny; p. W. Dy
bowski, zbiór pieśni weselnych z powiatu Nowo
grodzkiego i Ihumeńskiego na Białorusi; p. Seweryn 
Udziela w Lipniku, m ateryjały do etnografii z Rop
czyc, gusła, przesądy i zagadki tamecznego ludu. 
Prace te postanowiono ogłosić drukiem w rospoczę- 
tym  już IX  i w następnych po nim tomach „Zbioru 
wiadomości1*.

Przewodniczący odczytuje list prof. zoologii przy 
Uniwersytecie warszawskim A. Wrześniowskiego, 
w którym , z powodu przedsięwziętych spostrzeżeń 
antropometrycznych, prosi tenże o nadesłanie mu 
więszej ilości instrukcyj pod tym  względem wyda
nych przez Komisyją antropologiczną Akademii, co 
też postanowiono załatw ić w myśl życzenia szano
wnego profesora.

Następnie Przewodniczący Komisyi okazał dary 
nadesłane do zbiorów archeologicznych Akademii 
Umiejętności. Ks. Jędrzej Przybyś nadesłał wielki 
okazały m łot kamienny, znaleziony na polach wsi 
Cztllic w okręgu krakowskim. Profesor Mierzyński 
z Warszawy złożył w darze za pośrednictwem człon
ka Komisyi p. G. Ossowskiego, ułamek młota diory- 
towego, znalezionego na polach folwarku Rembielina 
(gub. Płocka, pow. Przasnyski), oraz grot krzem ien
ny, znaleziony w pagórku piaszczystym w Wilanowie 
pod Warszawą. Na szczególniejszą uwagę zasługu
je  ten  ostatni okaz, tak  z powodu pięknego i nader 
udatnego obrobienia, jako  też ze względu na wielką 
rzadkość u nas tego rodzaju zabytków, znanych 
w naszych stronach zaledwo z kilku egzemplarzy. 
Z biory Akademii Umiejętności posiadają w nim trze" 
ci dopiero okaz. Z  dwu dawniej znajdujących się 
w tych zbiorach, jeden pochodzi ze wsi Nakwaszy 
(powiat Brodzki), jako znalezisko luźne, a drugi wy
dobyty został z kurhanu w Ostrożcu na Wołyniu.

Nastąpiło sprawozdanie z czynności komitetu wy
kopalisk mnikowskich. Przewodniczący tego Ko
m itetu prof. A lth, przedstaw ił w krótkości przebieg 
tych badań, z którego się pokazuje, że Komitet od
bywał swe czynności w przeciągu 5-ciu miesięcy, 
w którym  to czasie odbył 20 posiedzeń. Z tych, po

siedzeń 15 poświęcone były rozpoznaniu au ten ty
czności, a 5 rosprawom o archeologicznem znacze
niu tychże wykopalisk. W zakresie kwestyi pierwszej, 
Komitet po gruntownem, wszechstronnem zbadaniu 
wszystkich bez w yjątku przedmiotów wykopaliska 
mnikowskiego, przyszedł do niezachwianego prze
świadczenia, iż całe to wykopaliska, w całkowitym 
ich składzie, bez żadnego w yjątku, są najniewątpli- 
wiej autentyczne i żadnemu podejrzeniu pod tym 
względem niepodpadające. Sekretarz tego Komite
tu, a  zarazem Sekretarz Komisyi, Dr J . Kopernicki 
odczytał szczegółowy ak t zbiorowego orzeczenia 
członków Komitetu, uznający tę autentyczność, a za
razem zawierający i odpowiedź umotywowaną tym , 
którzy przeciwko tej autentyczności z zarzutami w y
stępowali. Pokazuje się z tego, że uporczywe tw ier
dzenia p. A M ortilleta (syna) i kolegów jego pp. 
Chantrea i Cartailhaea, jakoby wykopaliska te  były 
współczesnemi falsyfikatami, a  badający stał się ofia
rą  podstępu, oraz wieści szerzone starannie z miej
sca, jakoby wyroby te chłopcy mnikowscy zrobili, 
nie m ają żadnej zasady naukowej. W kwestyi archeo
logicznego znaczenia, członkowie Komitetu nie 
przyszli do zdań jednakowych.

Z kolei porządku dziennego, członek Komisyi p. 
G. Ossowski zdawał sprawę z badań dokonanych ze
szłego lata w jaskiniach okolic Ojcowa. Głównym 
przedmiotem teraźniejszych jego badań była jaski
nia W i e r z c h  o w s k a - G ó r n a ,  we wsi Wierzcho- 
wiu. Jaskinia ta  należy do największych ze znanych 
w kraju jaskiń. Długość jej do dziś poznana wynosi 
G34 m. Składa się ona z kilku większych komór 
w kształcie obszernych hal, dochodzących do 43 m 
długości, z kilku komór mniejszych, po kilkanaście 
metrów długości i licznych chodników i korytarzy, 
łączących te komory w jednolitą całość jaskiniową. 
Badania rospoczęte były w 3-ch punktach: w dwu dol
nych otworach jaskini i samym końcu tylnym . W ko
morach wchodowych zdobyte zostały liczne zabytki 
po człowieku przedhistorycznym, należące do okresu 
kamienia gładzonego, mianowicie: narzędzia kam ien
ne szlifowane (m łotki, siekierki, kliny), kamienio 
Żarnowe, p ły ty  gładzone, osełki, narzędzia krzem ien
ne łupane (noże, skrobacze) oraz klocki, mnóstwo 
szczątków ceramiki, stanowiącyoh głównie wyroby 
garncarskie (naczynia użytku domowego) lepione 
ręcznie, kształtów mis, kubków, dzbanów i garnków, 
zdobione ornam entyką w ygniataną i  nalepianą, tu 
dzież paciorki i ciężarki gliniane, oraz jedna figurka 
gliniana. Z  wyrobów kościanych znaleziono kilka
dziesiąt okazów, pomiędzy którem i najliczniejsze są 
szydła, a do rzadszych należą szerokie a płaskie ło
patki, oraz jeden wisiorek z kła niedźwiedzia jask i
niowego. N a k o n ie c  były tu  także kawałki małżowi
ny  U n i o  p i c t o r u m  i jeden wisiorek z niej wyro
biony. Razem z tem i wyrobami znajdowało się 
mnóstwo kości zwierzęcych łupanych, należących 
do fauny aluwjalnej, prawie nam współczesnej (wół, 
koń, sarna, jeleń, dzik i t. p.). W warstwie spodniej 
tychże komór wchodowych znajdowały s ię  kości 
zwierzęce gatunków zaginionych, stosunkowo do 
przestrzeni w n ie w ie lk ie j  ilości. N a jw ię c e j  było tu
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szczątków niedźwiedzia jaskiniowego, a przytrafialy 
sig szczątki gatunków psich i jelenia kopalnego. Tu 
także znalezione zostały dwa możdżenie rogów p i
żmowca (Gvibos moschatus, Blainv.). W końcu ty l
nym jaskini natrafiono na mnóstwo kości tychże 
zwierząt zaginionych, należących do gatunków lwa, 
hijeny, psich (wilk, pies), oraz w niezm iernej ilości 
niedźwiedzia jaskiniowego, którego kości kilkudzie
sięciu indywiduów stąd wydobyto. Wiadomości b a r
dziej szczegółowe o tych  badaniach, podamy czy te l
nikom w osobnym artykule.

G. O.

KBONfKA NAUKOWA,

(Chemija).

— N o w y  z w i ą z e k  o r g a n i c z n y  w e i e l e  
z w i e r z ę c e m .  Nukleina, jak  wiadomo, jest ciałem  
bardzo rozpowszechnionem w świecie organicznym. 
Należy ona do tak  zwanych albuminoidów, pokre- 
wnionych z ciałam i białkowatemi. P rzy  badaniach 
nad tem ciałem A. Kossel zwrócił uwagę na to , że 
pod wpływem roscieńczonych kwasów nukleina ros- 
kłada się, dając między innem i ksantynę, guaninę 
i hipoksantynę, ciała, k tórych nie otrzymujemy przy 
roskładzie ciał białkowatych. W dalszym ciągu 
tych  badań autor odkrył nowe ciało, które nazwał 
a d e n i n ą ,  a które, zdaje się, znajduje się w pewnym 
związku z pochodnemi cyjanu. Ciało to otrzym ane 
zostało najpierw z trzustki wołu, a potem została też 
dowiedziona przez p. K. jego obecność w śledzionie 
wołu i w drożdżach. Z tych danych autor wnio
skuje o ogólnem rospowszechnieniu adeniny w świe
cie zwierzęcym i roślinnym . Z dokonanej analizy 
daje się formuła adeniny oznaczyć C5 H5 N5. A de
nina łączy się z HC1 i IINO;i, tw orząc dobrze k ry s ta 
lizujące sole. W  gorącej wodzie rospuszcza się, 
a przy oziębieniu krystalizuje. Topiąc się, ulega 
częściowemu roskładowi. Przy wyższej tem peratu
rze w części zwęgla się, tworząc nalot krystaliczny, 
a jednocześnie powstaje silny zapach kwasu pruskie
go. Autor prowadzi dalsze badania nad tym  cieka
wym związkiem. (Ber. der deut. chem. Gesel.).

M. II.

(Botanika medyczna.)

B a k t e r y j e  pr zec i nkowe .  Kwestyją, czy od
kryte przez Kocha laseczniki kształtu przecinka wy
wołują w istocie cholerę, dotychczas jeszcze nie może 
być uważana za ostatecznie rozwiązaną. Literatura 
naukowa liczy już oświadczenie się niejednego uczo
nego przeciwko zapatrywaniom Kocha. Obecnie, 
w gronie przeciwników staje francuski badacz Heri- 
court, który starał się sprawdzić, czy lasecznik prze- i

cinkowy nie jest niewinnym mieszkańcem naszego 
otoczenia, niesłusznie podejrzywanym o działalność 
patogieniczną. Kezultaty tych  poszukiwań są na
stępne.

Laseczniki formy przecinka w ykryte zostały we 
wszelkich wodach źródlanych, kanałowych, studzien
nych, wodach bieżących jako też stojących. Obe
cność tych bakteryj w wodzie naprowadziła na przy
puszczenie, że dostają się one tam  z powietrza. W ze
branym  pyle atmosferycznym zapomocą sztucznych 
kultur, wykryto ich obecność, przekonano się jedno
cześnie, że w powietrzu przecinkowe laseczniki 
istnieją wyłącznie w postaci zarodników. Są one 
wybitnie aerobiczne, to jest potrzebują do życia tle 
nu; wskutek tego w kulturach osiadają na powierz
chni płynów.

Z rozpowszechnienia bakteryj przecinkowych, 
wnosi H ericourt, że są one zupełnie nieszkodliwemi. 
Ponieważ znajdują się w wodach i powietrzu, łatwo 

i zrozumieć dlaczego można wykryć ich obecność 
j  w wydzielinach chorych na cholerę. H ericourt 

identyfikuje je  z bakteryjam i odkrytem i przez Kocha, 
zastrzega się jednak, że zapatrywania jego dopóty 
tylko m ają siłę przekonywającą, dopóki szczepienie 
cholery za pomocą laseczników Kocha nie stanie się 

'faktem  dokonanym i sprawdzonym. S. J.

S z c z e p i e n i e  c h o l e r y .  F erran  z Tortozy w Ka
talonii ogłasza nader ciekawe sprawozdanie z doko
nanych w tym  kierunku badań. Używając silnego 
zarazka, otrzym ał on kulturę laseczników przecin
kowych zabójczą dla małych świnek morskich. Kro
pla krw i wzięta z zarażonego zwierzęcia jeszcze za 
życia i wprowadzona do małej ilości rosołu, daje po 
upływie 24—48 g. przy +37°C kulturę bakteryj zdol- 

j  ną wywołać objawy chorobowe. Jeżeli świnkom 
j  morskim  zastrzykniętą zostanie połowa sprowa- 
| dzającej śmierć dozy zaraźliwego płynu, w takim 
i  razie sta ją  się one niezarażalnem i i znoszą szczepie

nie w dozach, któreby poprzednio przypraw iły je 
{ niechybnie o śm ierć.

Próby szczepienia robiono również na ludziach. 
Poddali się operacyi autor, jego współpracownik oraz 
37 postronnych osób, w tej liczbie 5 kobiet. Nazwi- 

j  ska wszystkich odważnych wymienione są w spra
wozdaniu. Zastrzyknięcie, w okolicy muskułu tri- 

j  ceps brachialis, ośmiu kropli bardzo świeżej kultury 
bakteryj wywołuje utworzenie się bolesnej i gorącej 
obrzmiałości, k tóra  przeszkadza ruchom ram ienia. 
Skutkiem tego powstaje umiejscowiona gorączka; 
po upływie 24 godzin wszelkie objawy chorobowe 
bez śladu ustępują. Przy zastrzyknięciu po 0,5 cc. 
płynu zarazkowego w obadwa ram iona, sym ptom aty 
miejscowe silniej się uwyraźniają, a przytem  przeja
wiają się już zaburzenia ogólne. Cechy chorobowe 
są wybitnie podobne do obserwowanych przy praw 
dziwej cholerze: ziębienie, omdlewanie, znużenie, 
kurcze, wymioty, ociężałość głowy, poty zimne i lep
kie, częstszy stolec, bez charakterystycznej jednak 
cholerycznej biegunki. Tem peratura ciała podwyż



sza sig o 2,5°C. Wszystkie te  objawy, pozornie gro
źne ustępuj;), po jednej do półtorej doby bez użycia 
jakichkolwiek środków leczniczych. Jeżeli, po upły
wie 6—8 dni od chwili pierwszego szczepienia, za- 
strzykniętą zostanie powtórnie taka sama doza, za
burzenia ogólne w organizmie już nie występują, 
a  miejscowe przejawiają się w bardzo słabym sto
pniu.

Z powyższych faktów wyprowadza F erran  nastę
pne wnioski:

1. Tak u ludzi, jako też i u świnek morskich mo
żna zaszczepić cholerę przez wstrzykiwania pod
skórne.

2. Zapobiegawcze szczepienie możnaosiągnąć przez 
zastrzyknięcie zarazka o umiarkowanej sile zaraźli
wej lub w umiarkowanej dozie.

F erran  oświadczył się z gotowością powtórzenia 
doświadczeń pod kontrolą paryskiej akademii.

S. J.

N r  21 .

(Zoologija).

— W i a d o m o ś c i  d a w n i e j s z e ,  d o t y c z ą c e  
j a j o r o d z t w a  s s ą c y c h  j e d n o o t w o r o w y c h  
(Monotremata), sięgają początku bieżącego stulecia. 
Już w roku 1829 Geoffroy St. H ilaire w jednej z prac 
swych, przedstawionych paryskiej Akademii nauk, 
przytacza list londyńskiego profesora R. Granta, do
noszący o odkryciu nad brzegami rzeki Hawksburgh 
w A ustralii gniazda dziobaka (Ornithorhynchus), 
w którem  znaleziono 9 ja j. Ja ja  te, owalne, V% cala 
długie i 6/8 cala mające w poprzek, m iały być pokry
te zzewnątrz cienką, nieco przeświecającą, białą wa
pienną skorupą, która przed lupą przedstawiała na 
zewnętrznej powierzchni nadzwyczaj delikatną bu
dowę siatkową, zresztą przy dotykaniu okazywała 
się dość gładką. Cztery z liczby tych ja j doszły do 
Anglii i dwa z nich powinny być przechowane w mu
zeum manchesterskiem . Ja ja  te , prócz G ranta miał 
widzieć także Farrel. W roku 1865 D r Nicholson 
podaje w liście do Owena, że nad brzegiem  rzeki 
Houlburn w W iktoryi, złapano dziobaka i że ten 
zniósł 2 ja ja  bez wapiennej skorupy, wielkości jaj 
wronich. Wiadomość o znalezieniu takich  jaj znaj
duje się też w Lessona i Garnota „Yoyage de la Co- 
quille.“ Dalej, w r. 1832 wNewsouthwales zostały zna
lezione przez Maulea w gnieździe dziobaka resztki 
skorup z ja j. Następnie, w zabitych samicach znaj
dowano często ja ja  od wielkości grochu do kuli ka
rabinowej. Wreszcie plem iona Burra, według wia- 
rogodnych zapewnień jednego z ich przywódców, 
m ają być przekonane o jajorodztwie dziobaków. 
Wiadomości te, jak  widzimy, dotyczą tylko dzioba
ka; pierwszą wzmiankę o jajorodztwie kolczatki 
(dziebielatki) (Echidna), drugiego z obu znanych 
dotychczas rodzai jednootworowych, — zawdzięcza
my dopiero Dr. Haacke Oj który 25 Sierpnia r. z.

') P atrz  N r 49 Wszechśw. r. z.
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znalazł jaje w worku brzusznym tego zwierzęcia. 
Zdaje się, że ostateczne rozwiązanie będącej w mo
wie kwestyi będzie zasługą młodego uczonego angiel
skiego Caldwella *), w tym  celu mianowicie wysłane
go do A ustralii jedynej ojczyzny jednootworowych. 
Telegram jego, przesłany—w roku zeszłym jeszcze— 
brytyjskiem u Towarzystwu w Montreal, jakkolwiek 
krótki: „Monotremata jajorodne; jajko meroblasty- 
czne“2), — każe spodziewać się pomyślnych i cieka
wych rezultatów. N iestety na wiadomość o nich 
musimy jeszcze czekać.

Al. K.

SPRO STO W A N IE.

Otrzymujemy następujących słów kilka od p. prof. 
Z. Wróblewskiego:

„W tłumaczeniu mej noty, podanej w N-rze 20 
„Wszechświata" (str. 319) w ustępie następującym, 
tyczącym się wodoru:

„Wodór poddany ciśnieniu 180 do 190atmo- 
„sfer, oziębiony przez azot wrący w próżni 
„(w tem peraturze jego krzepnięcia), gdy mu 
„dozwolimy nagle się rozszerzać pod ciśnie
n ie m  atmosferycznem, przedstawia mgłę do- 
„brze widzialną. Z barw y szarej te j mgły 
„i t. d.“

należy zamienić wszędzie wyraz użyty w tłumacze
niu „mgła11, przez wyraz „piana11 odpowiadający wy
razowi „mousse“, użytem u w oryginale. Wodór w wa
runkach doświadczeń opisanych w tej nocie nie 
jest już mgłą, ale pieniącą się cieczą11.

'/ .. Wróblewski.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W. P. W. K. w Oryszewie. Prosimy o nadesłanie-

Na pomnik ś. p. F. Sulimierskiego:
Za pośrednictwem redakcyi naszego pisma na cel 

powyższy składają:
Panowie L. K. i E. W. N. z Petersburga, nadesłali 

rs. 3.

*) Patrz N r 49 Wszechśw. r. z.
2) Jajam i meroblastycznemi w przeciwstawieniu 

do holoblastycznych nazywamy takie, które, jak np. 
jaje ptasie,—oprócz żółtka twórczego, zawierają ogro
m ną ilość żółtka odżywczego odosobnionego. Żółtko 
to, służące płodowi za pokarm , podczas jego roz
woju, czyni wchodzenie jego w bezpośredni związek 
z organizmem matczynym, jak  to ma miejsce w w yż
szych ssących, zbytecznem.

WSZECHŚWIAT.
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TREŚĆ. Czy kryształ żyje? przez prof. Dra Szo- 
kalskiego. — O zastosowaniu spektroskopu do badań 
meteorologicznych, podał A. Matuszewski. — O budo
wie i rozwoju przedrostka widłaków (Lycopodiaceae) 
podał S. Grosglik. — Zaraza niszcząca kartofle i jej 
stosunek do chorób zaraźliwych w ogólności, przez 
prof. Edw arda S trasburgera (dalszy ciąg). — Kore- 
spondencyje W szechświata. — Kronika naukowa. — 
Sprostowanie.—Odpowiedzi R edakcyi.—Ogłoszenia.

W ydawca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatowicz.

Dla użytku lekarzy i studentów medycyny
wydane zostały i znajdują się w handlu:

J . C O H N H EIM A

Odczyty z patologii ogólnej.
P rzekład  z II-o przerobionego wyd. z 1882 r. 
Trzy tomy: tom I, str. 608,—tom II, str. 262,— 
tom III, str. 340. Spis alfabetyczny str. 20. 

Ogółem 76 i pół arkuszy druku. Cena rs. 5.

S. J A C C O U D

Wykład patologii szczegółowej.
P rzekład z YII-o wyd. francuskiego z 1883 r. 
Dzieło ozdobione drzeworytam i i tablicami 

chromolitograficzncmi.
Trzy tomy: tom I, str. 928,.—tom II, str. 984,— 
tom III, str. 961. Ogółem 185 arkuszy druku. 

Cena rs. 13.

Skład główny w K sięgarni 

G E B E T H N E R A  i W O L F F A .
15—10

W  ciągu r. b. opuści prasę

TOM V  ty, za rok 1885.

Tom Y-ty Pam iętnika Fizyjograficznego 
co do treści, ilustracyj i objętości wyrówna 
czterem tomom poprzednim. Przedpłatę 
w ilości rs. 5, a z przesyłki}, pocztową rs. 5 
kop. 50, składać można pod adresem W y
dawnictwa Pam iętnika Fizyjograficznego, 
Podw ale 2. Po  ukończeniu druku na tom 
ten zostanie ustanowiona cena księgarska.

zna
wydawana pod redakcyją M. A. Baraniec
kiego, z zapomogi Kasy pomocy nauko

wej imienia Mianowskiego:

Seryja I: Początki arytmetyki M. Berkmana, kop. 65; 
Wiadomości początkowe z fizyki S. Kramsztyka, dwie 
części, kop. 30 i kop. 45; Wiadomości początkowe z gie
ografii fizycznej i meteorologii A. W. Witkowskiego, 
kop. 45.

Seryja III: Arytmetyka, kurs teoretyczny Al. A  Ba
ranieckiego, rs. 1 kop. 70; Początkowy wykład syntety
czny własności przecięć Stożkowych M. A. Baranieckie
go, kop. 85.

Seryja IV: Rozwiązywanie równań liczebnych J . So-
chockiego, rs. 2; GicOmetryja analityczna W. Zajączkow
skiego, rs. 3. 4—3

Skład główny u E. Wendego i Sp.

PRS8GLĄD TECHNICZNY
CZASOPISMO MIESIĘCZNE POŚWIĘCONE SPRAWOM TECHNIKI I PRZEMYSŁU

ORG A N  T E C H N IK Ó W  K R A JO W Y C H ,

rozpoczął w  roku 1885 jedenasty rok swego istnienia.

Przedpłata wynosząca w Warszawie: rocznie rs 10, półrocznie rs. 5, 
z przesyłką pocztową: rocznie rs. 12, półrocznie rs. 6,

może być wnoszoną, w Biurze Redakcyi i adm inistracyi (W arszawa, Złota, 48 ) 
i we wszystkich księgarniach krajowych.

Adininislracyjn Przeglądu Technicznego przyjmuje ogłoszenia zakładów fabrycznych i rękodzielni
czych, biur technicznych i t. d. 12— 5

SoaEo.ieiio I^ciiaypoio. B apu iaB a, 10 Mas 1885 r. D ruk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna te  20.




