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S P R Ę Ż Y K I
CZYLI

E L A T E R Y D Y  Ś W I E C Ą C E
według pracy p. R. Dubois ')

streścił

Ślósa,rsls:i.

W łasnością wydawania światła fosforycz
nego czyli fosforyzowania, obdarzona jest 
znaczna liczba istot żyjących, szczególnićj 
zaś własność ta jes t rospowszechniona w 
państwie zwierzęcem. Drobniutkie nokti- 
luki (Noctiluca miliaris), nadające falom 
morskim świetne blaski, syfonofory (Sipho- 
nophorae) i pirozomy (Pyrosomae), które zo
stawiają za sobą na morzu smugi ogniste, 
wreszcie nasze Świetliki (Lampiris) zwane

') Contribution a 1’etude de la production de la 
lum iere par les etres vivants.

Les E laterides lumineux p. Raphael Dubois. Bul- 
letin  de la Societe Zoologiąue de France, za rok 
1886.

„świętojańskiemu robaczkami”, k tóre jako 
punkty świecące, pojawiają się w ciepłe no
cy letnie, są dobrze znanemi przykładami 
tego wspaniałego zjawiska.

Ze wszystkich jednak  zwierząt, zdolność 
fosforyzowania posiada w najwyższym sto
pniu owad amerykański Pyrophorus nocti- 
lucus L. zwany Świecielem nocnym czyli 
„Cucujo”. D r Rafael Dubois, korzystając 
ze szczęśliwie sprzyjających okoliczności 2), 
które pozwalały mu rosporządzać znaczną 
liczbą żywych owadów Pyrophorus nocti- 
lucus, przeprowadził cały szereg obserwa- 

j cyj nad niemi, poznał dokładnie budowę 
anatomiczną i rozwój pozarodkowy wspo- 

I mnianych owadów, oraz zbadał z całą ści- 
; słością i nadzwyczaj szczegółowo naturę 
[ światła, rostaczanego przez „Cucujo”.

Pyrophorus noctilucus L , świeciel nocny, 
był nazywany „Cucujo” lub „Cocujo” przez

2) Dr R. Dubois otrzymywał bardzo liczne okazy 
Pyrophorus z Antylów, za pośrednictwem p. (iuede,

| sekretarza Towarz. Ogrodniczego w Gwadelupie, 
i  W  spróchniałem drzewie, w którem przesyłane były 

owady w pudełkach drewnianych, znajdowało się 
wiele jajek, z których wylęgały się w oczach p. D. 
gąsienice i posłużyły do dokładnego zbadania roz
woju pozarodkowego Pyrophorus.
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mieszkańców wysp A ntylskich w chwili z a 
boru hiszpańskiego i nazwę tę zostawiono mu 
do dziś dnia. Jestto owad należący do rzędu 
tęgopokrywych (Coleoptera), do rodziny 
sprężykowatych (Elateridae), której przed
stawiciele mają ciało podlugow ate, płaskie, 
rożki 11-to stawowe, osadzone blisko prze
dniego brzegu oczu, grzebyczkowate lub 
nitkowate. W szystkie sprężyki posiadają, 
przednią część tułowia czyli przedkarcze 
długie, dość luźnie połączone z częścią środ
kową, nadto, tylny brzeg przedniój części 
tułowia przedłuża się u nich w wyrostek 
ostry, który wchodzi w zagłębienie położo
ne na środkowej części. Budowa powyższa 
pozwala owadom, przewróconym grzbietem  
na dół, podrzucać się do góry, obracać na
gle i spadać na nogi.

Pyrophorus noctilucus posiada ciało cie
m nobrunatne, długie 22 — 23 mm, pokryte 
gęstemi, delikatnemi włoskami ciemnopło- 
wemi, głowę mocno pochyloną, na czole 
wklęsłą. Szerokość głowy w yrów nywa p ra 
wie połowie szerokości przedkarcza czyli 
przedniej części tułowia. P rzedkarcze zwę
żone ku przodowi, z boków nieco wcięte, 
z wierzchu wypukłe, opatrzone gęstemi 
punktam i i dwoma zagłębieniami, rnnićj lub 
więcój wyraźnemi. P o  bokach p rzedkar
cza, w bliskości tylnych jego kątów, znaj
dują się dwie plamy żółte, owalne lub elip
tyczne, rzadziej okrągłe, z których rostacza 
się światło, są to przyrządy fosforyzujące, 
zwane „pęcherzykam i fosforyzującem i”. 
Owad ten zamieszkuje głównie środkową 
Am erykę, wydaje nadzwyczaj silne światło 
fosforyczne podobnie ja k  jego gąsienica, 
a nawet ja jk a . Ja jk a  są świecące naw et 
wtedy jeszcze, gdy są zam knięte w ja jow o
dzie samiczki, wydają one światło niebies
kawe, które zachowują się przez cały ciąg 
rozwoju. Badane w ciemności ja jk a  wy
rzucają światło bardzo wyraźne, które trw a 
nieprzerw anie aż do chwili wyklucia się gą
sienicy, własność ta musi być zapewne skut
kiem ruchów, jak ie  zarodek gąsienicy wy
konywa wewnątrz ja jk a , skoro ju ż  dojdzie 
do pewnego stopnia rozwoju. Zapłodnienie 
zdaje się nie być koniecznym warunkiem  do 
wydawania św iatła przez jajko , chociaż j a j 
ka niezapłodnione zachowują własność 
świecenia przez znacznie krótszy przeciąg

czasu niż zapłodnione. Podobnie jak  tkan
ki organów świecących u zwierząt dojrza
łych, ja jko  świecące posiada oddziaływanie 
kwaśne, badane w świetle polaryzowanem 
szczególnie opalizuje.

Różni uczeni: A zara, Erichson, Gosse, 
R einhardt, F ry , M urray, 01ivier,Pickm ann, 
Burm eister, W einebergh i t. p. opisali i ob
serwowali gąsienice świecące, które uważali 
jużt.o za gąsienice elateridów czyli spręży
ków, już też lam piridów czyli świetlików. 
Określenia tych gąsienic były zawsze o tyle 
niedokładne, że znaczna ilość owadów nie 
świecących w wieku dojrzałym , posiada gą
sienice świecące, przytem gąsienica Cucujo, 
wychowana z ja jk a  przez dra Dubois, różni 
się bardzo znacznie, pod względem kształ
tów, od gąsienic opisywanych przez wspo
mnianych autorów.

Po wyjściu z ja jka , gąsienica Pyrophorus 
nocticulus dochodzi do 3 mm  długości, cia
ło jój białoszarawe składa się z 12-tu p ier
ścieni, nielicząc głowy. Gąsienica (fig. 1) ta 
posiada głowę płaską, stosunkowo dużą, kolo
ru  ciemnożółtego, pyszczek uzbrojony dość 
silnie żuwaczkami i szczękami, oczy poje- 
dyńcze, trójkątne, położone po bokach gło
wy. Rożki trój sta wowe, wyrastające przy 
podstawie żuwaczek. Całe ciało ma pokry
te włoskami. Ostatni 12-ty pierścień ciała 
gąsienicy jest bardzo charakterystyczny, 

j  znacznie dłuższy od poprzednich, kształtu 
stożkowatego, ku tylnemu końcowi pokryty 
brodawkami, z których wyrastają szczecin
ki. Na końcu tylnym, będącym zakończe
niem ciała gąsienicy, ostatni pierścień jest 
rozdwojony i zakończony czterema w yrost
kami pazurkowatemi, z których dwa we
wnętrzne, mniejsze, proste, skierowane ku 
tyłowi, dwa zewnętrzne zaś większe i skie
rowane na boki.

Po  pierwszem zrzuceniu skóry czyli wy
lenieniu się, gąsienica dochodzi do 5 mm, 
a następnie, powolnie dorasta od 15—20 mm  
długości. Gąsienica Cucujo jest roślinożer
na, żyje w szczątkach wilgotnych drzewa 
spróchniałego, posiada zdolność fosforyzo
wania. Jak  powiedziano wyżej, gąsienica 
fosforyzuje, będąc w ja jk u  zawartą, otóż 
świecenie nie ustaje po wylęgnięciu się gą
sienicy; a nadto, u gąsienicy pierwszego 
wieku, można świecenie wywołać zapomocą
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pobudzeń mechanicznych. Dla lepszego uwy
datnienia świecenia można jeszcze gąsieni
cę pobudzać elektrycznością, albo też ogrze
wać stopniowo i ostrożnie od 25° do 38° C.

Światło wydawane przez gąsienice pier
wszego wieku ma barwę błękitnawą, która 
przypomina raczej barwę światła lampiry- 
dów czyli świetlików, aniżeli piękne, zielo- 
nawe światło Cucujo. Roschodzi się ono 
z okolicy położonej pomiędzy tylnym brze
giem głowy, a przednim brzegiem pierwsze
go pierścienia tułowia gąsienicy. W  tem 
miejscu znajdują się dwa organy specyjalne, 
jakby zlepione jeden z drugim na linii środ
kowej ciała, które dotykają się mniej lub 
więcej pierścienia głowowego i przedniego 
pierścienia tułowia czyli przedkarcza. Po 
drugiem lenieniu czyli zrzuceniu skóry, gą
sienice, które doszły do 12 lub 15 mm  dłu
gości, zaczynają dostawać na powierzchni 
brzusznej, poczynając od pierwszego pier
ścienia, aż do przedostatniego włącznie, 
punktów błyszczących, których kontury 
zrazu są niewyraźnie odznaczone, gdy je 
dnak gąsienica dorośnie do 18 mm  długości, 
miejsca, z których światło się roschodzi są 
dokładniej zakreślone i tworzą*n aj zupełni ej 
regularne szeregi.o o

Pierw otne ognisko światła gąsienicy, 
położone przy zejściu się głowy i przed
karcza, pozostaje w tem samem miejscu, 
pomimo zmiany swego kształtu.- Tułów, 
(a właściwie trzy pierścienie tułowia) nie 
wydaje żadnego światła, ale osiem pierw
szych pierścieni odwłoka, posiadają każdy 
po trzy punkty świecące, dwa boczne, 
mocniej świecące i jeden środkowy słabiej. 
P unkty  te świecące, ułożone są w trzy sze
regi podłużne, przebiegające od tylnego 
brzegu pierwszego pierścienia odwłoki, aż 
do brzegu przedniego dziewiątego pierście
nia. Dziewiąty i zarazem ostatni pierścień 
odwłoka posiada jeden tylko punkt wię
kszy i mocniej świecący, niż punkty po
przednich pierścieni, zawsze jednak  słabiej 
błyszczący od przestrzeni głowo-tułowio- 
wej. P unk ty  boczne każdego pierścienia 
odwłoka odpowiadają małym brodawkom 
pokrycia ciała, położonym na zewnętrz
nych brzegach każdego pierścienia, z tyłu 
otworów oddechowych, z któremi nie mają 
żadnego bespośredniego związku.

W szelkie podrażnienie lub pobudzenie 
gąsienicy, wywołują natężenie światła, k tó 
re zrazu pozostaje tylko w miejscu pobudzo- 
nem, następnie rozlewa się szerzój i zwięk
sza się z ruchami zwierzęcia, głównie przy 
chodzeniu, pokonywaniu napotykanych 
przeszkód lub obronie w walce.

Gąsienice prowadzą niekiedy walki mię
dzy sobą, przy których snopy iskier padają 
ze wszystkich stron, walki te szczególniej 
są ciekawe podczas ciemnej nocy. D r D u
bois opisał szczegółowo skielet zewnętrzny 
Pyrophorus noctilucus, przyrządy traw ie
nia, krążenia krwi i oddychania, układ ner
wowy i organy rozrodcze, — wszystkie te 
jednak organy mało się różnią od podob
nych organów innych owadów tęgo pokry- 
wych, dlatego też ograniczymy się tutaj 
na streszczeniu budowy przrządów świecą
cych, które d-r Dubois w dalszym ciągu 
w swem dziele bardzo wyczerpująco opi
suje.

Owad dorosły posiada trzy organy czyli 
przyrządy świecące, dwa położone na przed- 
karczu czyli w przedniej części tułowia, 
trzeci zaś w odwłoku. Ten ostatni zajmu
je  okolicę środkową (mostkową) pierwsze
go pierścienia brzusznego czyli odwłoko
wego. Gdy nie świeci przyrząd ten posia
da kolor białawo-żółtawy a na całej swej 
powierzchni otoczony jes t jakby  ramką 
z substancyi czysto białej. Jakkolw iek 
przyrząd świecący był badany przez różnych 
uczonych, budowę jednak tego przyrządu, 
zbadał dokładniej dopiero dr Dubois. Sub- 
stancyja tworząca organ świecący składa 
się z cylindrów komórkowatych, niekiedy 
rozgałęzionych, które się rosszerzają na po
dobieństwo baldachu. Zakończenia ich zo
stają w związku z warstwą głęboką pokry
cia ciała, które jest w tem miejscu delika
tne i przezroczyste i tworzy okrycie p rzy 
rządu świecącego.

Cylindry te są utworzone z komórek wie
lościennych o wielkich jądrach; głębiej prze
chodzą nieznacznie w warstwę biało-kredo- 
wą, utworzoną z komórek, jakgdyby będą
cych w drodze roskładu, opatrzonych ziar
nami szczególnemi, przezroczystemi i sil
nie łamiącetni światło. Komórki te po
zwalają zaliczyć organ świecący do rzędu 
gruczołów wydzielających. R urki oddecho
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we, tworzą, gęstą, siatkę na powierzchni te
go organu, lecz nie wnikają do jego wnę
trza. Niepodobna było dopatrzyć, czy n e r
wy zagłębiają się do wnętrza tego organu.

O rgany świecące położone na przedkar- 
czu, posiadają zupełnie też samą budowę, co 
i tarcza (organ) brzuszna. Leżą one po

Fig. 1. Bardzo młoda gąsienica 1’yrophorus noctilu- 
cus, znacznie powiększona.

obudwu stronach przedkarcza na powierz
chni górnej, w bliskości kątów tylnych i 
przedstaw iają się w postaci dwu plam  żół
tych, zaokrąglonych i mniej lub więcej wy
datnych.

D r. E . Dubois wykonał cały szereg do
świadczeń fizyjologicznych nad światłem  
fosfor ycznem Pyrophorus, wykazując roz

maite własności i naturę tego światła, oraz 
wpływ, jak i wywierają na nie czynniki me
chaniczne, fizyczne i chemiczne. ^

Światło Pyrophorus noctilucus daje wi
dmo całkowite, dosyć obszerne, poczynające 
się przy barwie czerwonej i dochodzące do 
pierwszych promieni niebieskich; przybliżo
ne jego  graniće są między lin iją B z jednej 
strony, a liniją F  z drugiej. Skład tego wi
dma zmienia się wreszcie ze zmianą natęże
nia światła, wydawanego przez zwierzę. 
Gdy blask światła się zmniejsza, widmo się 
skraca nieco od strony barw y niebieskićj, 
a daleko znaczniej od strony przeciwnej.

Światło Cucujo jes t bardziej zielone, aniżeli 
światło Lam piris noctiluca, świetlika, które 
je s t raczej niebieskawem; ma daleko silni ej-

Fig. 2. 1’yropkorus noctilucus.

sze natężenie od światła Luciola italica, któ
re, jakkolw iek dość żywo, jest jednak blade 
i nieco złotawe. Natężenie tego światła je s t 
dosyć znaczne: oko normalne może w cie
mnym pokoju czytać przy jednym  Cucujo 
w odległości 33 cm. Światło to mimo swej 
zielonawój barwy, przenika do ostatecznych 
granic pola widzenia, nie ma w sobie wcale 
promieni polaryzacyjnych.

Natomiast posiada dostateczną ilość pro
mieni chemicznych, przy pomocy których 
można otrzymać odbicie fotograficzne przed
miotów oświetlanych tem światłem. Pom i
mo tego, światło to jest bez wpływu na ro
ślinność, nie pozwala ono rozwijać się ciał
kom zieleni czyli chlorofilu.

Światło wydawane przez przyrządy fos
foryzujące przedkarcza, sześciu Pyrophorus 
noctilucus nie wprawia w ruch radyjom etru,
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jakby w niem brakowało promieni ciepli
kowych. Doświadczenia robione ze stosem 
Melloniego, połączonym z galwanometrem, 
wykazały działanie cieplikowe, wywołując 
słabe odchylenie igły magnesowej. Bada
nia innego rodzaju wykazały, że w tych or
ganach świecących nie powstają żadne szcze
gólne objawy działania elektrycznego. Ca
ła  energija owadu przeistacza się w światło.

W e wszystkich fazach rozwoju przy ude
rzeniach lub wszelkich mechanicznych ru 
chach, natężenie i wydzielanie światła potę
guje się; gaśnie ono skutkiem wyczerpania 
lub zmęczenia, gdy pobudzenia mechaniczne 
są zbyt częste lub zbyt silne. Godne uwa
gi, że organy świecące, oddzielone od zwie
rzęcia, jeszcze przez jak iś czas świecą; pe
wne pobudzenia rozdmuchują to świecenie, 
nawet gdy już  przed chwila było zagasło.

Długo musielibyśmy się rospisywać chcąc 
zapoznać czytelników z rezultatami doświad
czeń, jakie dr Dubois przedsiębrał w celu 
wykrycia wpływu jak i wywiera na świece
nie Pyrophorusów  zimno, gorąco, elektrycz
ność, światło słoneczne, ciśnienie barome- 
tryczne. Samo wyliczenie tych doświad
czeń, daje nam już pojęcie, jakie dokładne 
i wszechstronne studyja przeprowadził p 
Dubois. Niemniej sumiennie badał działa
nia czynników chemicznych, substancyj ja 
dowitych i trujących i t. p.

W oda działa wsposóbgodny uwagi: owad 
pozbawiony wody, traci możność świecenia j  

fosforycznego, którą odzyskuje skoro zosta
nie zanurzony w wodzie. W ysuszanie jajek  J  

w zwyczajnej tem peraturze można posuwać { 
do ostatecznych granic, a mimo to, nie stra- [ 
cą one możności fosforyzowania; zanurzone j  

w wodzie, nawet po ośmiu dniach świecą zno- | 
wu. Jeszcze osobliwszym jest fakt, że je 
żeli po zupełnem wysuszeniu organów świe- j 
cących, utłuc je na proszek, a następnie 
zwilżyć wodą, proszek zaczyna świecić na 
nowo.

Nawet woda przegotowana, pozbawiona 
powietrza, powraca własność fosforyzowa
nia organom świecącym wysuszonym.

W  atmosferze czystego tlenu zjawisko 
świecenia fosforycznego jes t takie samo, j  

ja k  w powietrzu. Toż samo zjawisko za
chodzi przy ciśnieniu niższem od jednej at- | 
mosfery.

Z obawy, aby streszczenie pracy dr 
R. Dubois nie było przydługiem, poprze
staniemy na tych doświadczeniach, prze
chodząc do wykazania stosunku, jak i za
chodzi pomiędzy rozmaitemi czynnościami 
owadu i wydawaniem światła. Pyropho
rus noctilucus jes t owadem zmrokowym, 
a nawet nocnym, za nadejściem nocy do- 
dopiero zaczyna się poruszać i świecić. Cie
kawe sa te ruchy wieczorne, które odbywa
ją  nawet owady zamknięte od dni kilku 
w ciemnym pokoju, którego tem peratura 
jes t stała. Jak i zmysł uwiadamia te owa
dy o zmianie pory duia, zachodzącej na 
zewnątrz pokoju?

Badanie przestrzeni oświecanej przez 
Cucujo wykazuje, że przyrządy świecące 
zastosowane są do warunków, w jak ich  
owad znajduje się. Blaszki świecące przed- 
karcza oświecają prawie jednakow o i na 
dość daleką przestrzeń w trzech kierun
kach, z boku, z przodu i ponad owadem, 
służą one owadowi, gdy idzie w ciemności.

Gdy owad lata, odwłok wznosi zawsze 
ku górze, a skoro tylko pokrywy skrzydło
we się otwierają, odkrywa (odsłania) owad 
piękną swę latarnię brzuszna, która roznie
ca się sainym ruchem owada. Dopóki owad 
lata, rozlewa pod sobą mocne światło, któ
re oświeca daleko znaczniejszą przestrzeń, 
niż światło przyrządu fosforyzującego, po
łożonego na przed karczu.

Nie ulega wątpliwości, że owad w ciem
ności kieruje się światłem, które sam w oko
ło siebie rostacza. Jeżeli jeden z przyrzą
dów świecących przedkarcza, zasłonić cie
niutką powłoczką wosku czarnego tak, że 
światło jest tylko jednostronhem , to Cucujo, 
zamiast iść w prostym kierunku, zwraca się 
w stronę oświeconą; wyraźnie unika on cie
mności i skutkiem tego idąc zakreśla ciągle 
linije krzywe. Jeżeli zasłonić woskiem 
czarnym obadwa przyrządy świecące przed- 
kąrcza, chód owadu staje się niepewny, kie
ru je  się on, to na prawo, to na lewo, bada
jąc  otoczenie za pomocą rożków i często 
bardzo zatrzym uje się.

W  końcu swej pracy p. Dubois wyjaśnia 
przyczynę świecenia fosforycznego zapo- 
mocą procesów chemicznych. Pod tym 
względem istnieją znakomite prace prof. 
dra Radziszewskiego, o których czytelnicy
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Wszechświata wiedzą, z artykułu  „Fosfo- 
rescencyja na zasadzie badań prof. R adzi
szewskiego”, W szechświat t. II , 1883.

G Ł Ó W N E  F A Z Y

O B I E G U  M A T E R I I  W H A T U R 1 E
skreślił 

Maksymilijan Klauni.

I V .

Dość jest zwrócić uwagę na skład chem i
czny jakiejkolw iek rośliny, by się przeko
nać, że prócz pierwiastków, o których dotąd 
była mowa (węgiel, wodór, tlen i azot), po
winniśmy rospatrzyć i inne i odszukać śla
dów icli związków, w postaci których w a
runkują one ciągłe przeobrażenia w świecie 
m ateryjalnym .

Stosunkowo niedawno, bo dopiero w ro 
ku 1842 z całą dokładnością naukową stw ier
dzono, że rośliny żyć nie mogą bez pobiera
nia pewnych elementów „nieorganicznych”, 
pochłanianych przez korzenie ze skorupy 
ziemskiej. „Nieorganicznych”, albowiem 
według tradycyjnie przekazanych poglądów 
pierwiastki: wodór, tlen, azot i węgiel, sta
nowiące niejako podstawę ciała organizmów 
zowią „organogenanii”. Pojęcia o odży
wianiu roślin były podówczas tak jeszcze 
niepewne, że uniw ersytet getyngeriski zm u
szonym się widział zadać konkursowe pyta
nie: „.... czy tak zwane pierw iastki nieorga
niczne są tak istotnemi częściami składowe- 
mi organizmu roślinnego, że są one niezbę
dne do zupełnego jego w ytworzenia?”. 
W iegmann i Polstorff po podjętych doświad
czalnych badaniach, szczęśliwie kw estyją tę 
rosstrzygnęli, dając odpowiedź twierdzącą. 
A  więc prócz owych organogenów, których 
niewyczerpany rezerw oar stanowi atmosfe
ra, niewątpliw ie śród pierwiastków dla sko
rupy ziemskićj charakterystycznych znaj
dziemy takie, który cli bezustanne krążenie 
w kilku wybitniejszych postaciach podpa
trzyć zdołamy.

W szelka organiczna substancyja, bądź ro
ślinnego, bądź też zwierzęcego pochodzenia, 
zaw iera prócz elementów już  wymienio
nych, najczęściej siarkę i fosfor z niemetali, 
potas, sód i żelazo z metali; rzadziej znajdu
jem y też chlor, fluor, krzem, wapień i ma- 
gnez;jeszcze rzadziej jod, brom, arsen, glin, 
baryt, cynk i inne metale ciężkie, jak  m an
gan, miedź, kobalt i nikiel. Z wyliczonych 
tutaj pierwiastków, stojące na pierwszem 
miejscu są również niezbędne dla organiz
mów, ja k  jest niezbędnym węgiel i azot. 
Ciała białkowe bez wyjątku wszystkie, za
równo roślinne jak  i zwierzęce, zawierają 
siarkę, również zawierają ją  pewne organi
czne związki, podobne do olejków eterycz
nych i charakterystyczne dla niektórych ro 
ślin. Fosfor, niewchodząc w skład chemi
czny ciał białkowych, jest jednak, rzec moż
na, nieodstępnym ich towarzyszem. Na fakt 
ten oddawna już  zwrócono uwagę. „Łatwo 
zauważyć, powiada Boussingault, pewien 
związek pomiędzy azotem i kwasem fosfor- 
nym zawartemi w substancyjach pokarm o
wych. Wogóle, najwięcej zawierające azo
tu, są też najbogatsze w fosfor. Fosforany 
przeważnie trzym ają się substancyj azoto
wych i towarzyszą im nawet przy organiza- 
cyi zw ierząt”. Substancyje zaś azotowe, 
jak  wiadomo, przeważnie występują jako 
ciała białkowe. Najbardziej przekonywają
cym bezwątpienia dowodem konieczności is
tnienia w roślinach związków fosforu będzie 
wskazanie składu kości zwierząt kręgowych. 
Mniej więcej 3/s na wagę kości stanowi fos
foran wapnia. Inna substancyja, zaw ierają
ca fosfor, znana pod nazwą lecytyny, tak 
ogólnie jest rospowszechnioną, że jakko l
wiek niewiadomo dotąd nic bliższego o spo
sobie jój powstawania i roli, jaką  ona od
gryw a w cliemizmie komórek, jednak  przy
pisać je j należy pewien związek z ich roz
wojem.

Cały zapas fosforu w naturze, prócz może 
tylko niewielkich jego ilości, napotykanych 
w meteorytach, znajduje się w związku 
z tlenem w postaci soli kwasu fosfornego. 
Sole te wielce są rospowszechnione w sko
rupie ziemskiej, a analiza chemiczna odkry
ła  też ich istnienie w wodzie morskiej. Ro
śliny morskie, zaczerpnąwszy potrzebny im 
kwas fosforny z soli morskich, następnie tra-
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eą <jo, stając się łupem zwierząt. Skorupy 
tych ostatnich zawsze zawierają fosforan 
wapnia. Rośliny zaś lądowe z bardzom a- 
łemi wyjątkami znajdują zawsze potrzebną 
im ilość kwasu fosfornego. Nawozy, zawie
rające fosfor (guano, superfosfaty i t. d.), 
bywają używane tylko przy intensywnej 
uprawie roli. Kwas fosforny w niewielkich 
ilościach znajduje się w niemal wszystkich 
skałach najrozmaitszych piętr gieologicz- 
nycli. G ranity i wapniaki, skały wulkani
czne i łupkowe wskazują zawsze pewną 
(0,2°/o do 3%) zawartość kwasu fosfornego. 
Po większej części kwas ten jest tu związa
ny z tlennildem żelaza lub glinu, rzadzićj 
z wapnem i w tćj postaci, stanowiąc sole 
nierospuszczalne, jest niejako kapitałem 
m artwym , którego korzenie roślin zużytko
wać nie mogą. P rzy  pomocy jednak  pe
wnych reakcyj chemicznych, znajdujących 
w stałym lądzie nadzwyczaj często warunki 
do powstawania, część tego niedostępnego 
kwasu jednak  zostaje zużytkowaną. Ilekroć 
bowiem nierospuszczalny fosforan żelaza 
lub glinu napotyka krzemiany wapnia wraz 
z wodą zawierającą dwutlenek węgla, na
stępuje częściowa wymiana zasad i kwasów, 
której rezultatem  będzie utworzenie się 
krzem ianu żelaza (lub glinu) i fosforanu 
wapnia. Ten ostatni w wodzie z dw utlen
kiem węgla w pewnym stosunku się ros- 
puszcza i bespośrednio przez roślinę może 
być przyswojony. Inny zapas kwasu fos
fornego, którym roślina lądowa bespośre
dnio rosporządzać może, znajduje się w 
szczątkach wymarłych pokoleń organiz
mów. Opadające liście i gałęzie, szczątki 
roślin i trupy zw ierząt i ludzi, które przez 
ciąsj całego życia swego koncentrowały 
w sobie kwas fosforny, dostarczają go obfi
cie kiełkującym nasionom. Tu najoczywi- 
ściój nowe pokolenia żyją na koszt s ta r
szych, obumarłych. Jeżeli posuniemy się 
o krok dalój, aby zauważyć, że rośliny na
stępnie dostarczają kwasu fosfornego zwie
rzętom, które, umierając, znów go ziemi od
dają, dojdziemy do punktu, z któregośmy 
wyszli, stw ierdzając z góry powzięte przy
puszczenie, że i w wiecznem przenoszeniu 
kwasu fosfornego istnieje jaknajzupełniej
szy obieg kołowy.

Uspokojeni w ten sposób o los roślin
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i zwierząt lądowych, powróćmy jeszcze na 
chwilę do ustrojów w wodzie żyjących. 
Rzeki bezustannie wnoszą z sobą do morza 
sole kwTasu fosfornego, wymyte z lądu przez 
procesy chemiczne podobne do tego, jak i 
dopiero co był opisany. S trata ta  dla sko
rupy ziemskiej powinna koniecznie przez 
odwrotne jakieś zjawiska w naturze być 
skompensowaną. Kwas fosforny z roślin 
morskich przeszedłszy w skielety, tarcze 
i skorupy zwierząt wraz z wapnem, stano- 
wiącem główną tych ostatnich masę, z bie
giem czasu staje się drobną, lecz nigdy nie 
brakującą częścią składową wapniaków, 
które wskutek podnoszenia się nad powierz
chnię wody dna morskiego, cały jego zapas 
lądowi zwracają. W yłączmy na chwilę 
z szeregu zjawisk natury podnoszenie się 
dna morskiego, a zniknie ta bezustanna wy
miana materyi pomiędzy lądem i morzem. 
Po pewnym czasie cały kwas fosforny zbie
rze się w morzu, a życie na ziemi istnieć 
przestanie. Mamy tu doskonały przykład 
tego, jak  zjawisko, które zdawaćby się mo
gło, żadnój z życiem na planecie naszej 
wspólności nie posiada, w odwiecznym po
rządku rzeczy w wszechś wiecie ściśle z mnó
stwem innych je s t związane.

Pod względem formy związków, jakie 
roślina przyswoić sobie może, siarka zupeł
nie je s t podobną do fosforu. Fosfor w naj
wyższym stopniu utlenienia daje kwas fos- 

j  forny, którego sole, ja k  widzieliśmy, są nie
zbędne dla roślin; siarka utleniona daje 
kwas siarczany, którego sole również dla 
życia tworów organicznych są niezbędne, 

j  Czytelnik przypomina sobie, że siarka sta- 
J  nowi konieczną część składową białka. 

W  postaci soli kwasu siarczanego siarka 
obecną jes t zarówno w morzu ja k  i na lą- 

j dzie. Sole morskie zawierają stosunkowo 
wiele gipsu (siarczanu wapnia) obok siar
czanów innych metali alkalicznych i ziem. 
Zdaje się nawet być nie wątpliwem, że wszel
kie siarczany w skorupie ziemskićj są po
chodzenia morskiego; najczęściej towarzy
szą one pokładom soli kuchennćj (chlorku 

| sodu), a obecność ich tak jest rospowszech- 
nioną, że rośliny nigdy prawie braku siarki 
nie odczuwają. Zupełnie dotąd nieznane 
są procesy, jakiem i posługuje się roślina dla 
zdobycia sobie siarki z siarczanów i ugru-

W S Z E C H Ś W IA T .
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pow ania jćj obok atomów węgla, wodoru, 
tlenu i azotu dla utworzenia ciał białko
wych. Z roślin siarka w białku lub w czę
ści jako siarczan dostaje się do ciał zw ie
rząt, które, umierając, zw racają pierw otne
mu źródłu (wodzie lub lądowi) kwas siar
czany w części jak o  taki, w części w posta
ci siarkowodoru, który, by zakończyć cał
kowity obieg siarki, utleniony być musi.

Jednak  nietylko w tym jednym  kierunku 
m ateryje organiczne przyczyniają się do 
ciągłego krążenia siarki. W  opisanych do
piero co procesach są one czynnikam i u- 
trwalającemi życie organiczne na ziemi. 
Inne zadanie ich polega na utrzym aniu, je 
żeli tak  powiedzieć można, wiecznego życia 
w państwie mineralnem. Organiczne sub- 
stancyje utleniają się kosztem tlenu siarcza
nów, jeżeli są z temi ostatniemi w zetknię
ciu. Z siarczanów pow stają siarki metali. 
Źdźbło słomki lub korek naw et działają w 
ten sposób na siarczany, zawarte w drobnćj 
nadzwyczaj ilości w niektórych wodach mi
neralnych, które w skutek tego wydają za
pach siarkowodoru. Takiem  jest też i n o r
malne powstawanie siarków metali ciężkich 
(piryty, błyszcze). Te siarki przy dostępie 
pow ietrza lub dw utlenku węgla ulegają w 
dalszym ciągu roskładowi, przechodząc w 
tlenki, wodany i Węglany odnośnych metali; 
wydzielona zaś siarka przy odpowiednich 
w arunkach utlenia się na kwas siarczany 
i tem kończy się obieg.

Siarczany i fosforany znajdują się nor
malnie w ciałach organicznych w pewnych 
dających się dość ściśle określić ilościach.

K rew  np. zawiei-a siarczany sodu i potasu, 
fosforany sodu, potasu, wapnia i magnezu. 
Przypuszczać trzeba, że te składniki sub- 
stancyj organicznych w sw('j wędrówce g łę
bszym przeobrażeniom chemicznym nie ule- 
gają, gdyż w krańcowych etapach swych 
przedstawiają nam postaci te same, co i pod
czas wędrówki ’). Trudno jednak  to samo 
powiedzieć o tych związkach, w skład roś-

’) Tu muszę jednak poprosić czytelnika o w strzy
m anie się z ostatecznym  o tej kw estyi sądem aż do 
odczytania następnego, ostatniego, rozdziału, w któ
rym  będzie mowa o żelazie i wogóle o związkach 
metalicznych.

(Przyp. aut.).

lin i zw ierząt wchodzących, które, zaw iera
jąc  fosfor lub siarkę, znacznie od czysto 
„nieorganicznych” połączeń się różnią. W i
dzieliśmy, że siarka wchodzi w skłaS białka 
i pewnych olejkóweterycznych; żefosfór wy
stępuje w zawiłym pod względem budowy 
chemicznej związku, w letycynie. Mimo- 
woli więc zapytać musimy w jak i sposób 
zachodzą te rozliczne przemiany chemiczno, 
których skutki natura nam oglądać pozwala? 
Otóż odpowiedź na to krótka, ale wcale nie 
zadawalniająca: Dotychczas sprawy te są
dla nas zagadkami, a rozwiązanie ich pozo
stawione jest przyszłości. Doprawdy, wie
rzyć się prawie nie chce, ja k  mało dotąd 
wiemy o sprawach zachodzących w żywych 
organizmach.

ZARAZA NA WIŚNIE
podał 

S. (jrosglik.

W  okolicach Hamburga, mianowicie 
w Altenlandzie, miejscowości liczącój około 
20000 mieszkańców, utrzym ujących się głów
nie z hodowli owoców, grasuje już od 8 lat 
zaraza na wiśnie, która zwróciła na siebie 

J  obecnie uwagę władzy. Z ramienia ministe- 
ry jum  rolnictwa został wydelegowany w ro
ku bieżącym prof. F ran k  z Berlina, zajm u
jący  się specyalnie patologiją roślin, w celu 
badania przyczyn wspomnianój zarazy. Ze 
sprawozdania F ranka, ogłoszonego w IV  ze
szycie Berichte d. deutschen botanischen 
Gesellschaft z r. b., wyjmujemy poniższe 
szczegóły, mające zarówno praktyczne jako 
też i naukowe znaczenie.

W  drugićj połowie Czerwca występują 
na liściach wiśni duże żółte plamy, po większa- 

! jące się stopniowo i przybierające ostatecz- 
| nie barw ę brunatną. Chore liście obumiera

ją  już  w lecie, jednakże nie opadają w jesio
ni, ja k  liście zdrowe, lecz pozostają na gałę
zi przez zimę, wiosnę, do lata roku następ
nego. Owoce takiego drzewa giną bardzo 
wcześnie lub gniją i stają się niezdatnemi 
do użycia. Również same drzewa, które kil
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ka lat z rzędu chorobą tą bywają dotknięte, 
rozwijają się bardzo słabo i nareszcie giną.

Mikroskopowe badanie chorych liści wy
kazało obecność w tnezofilu wielkiej ilości 
owoców (peritecyjów) grzyba Gnomonia 
erythrostoma Fuckel (Sphaeraerythrostom a 
Pers.), należącego do grupy Ascomyeetes, 
mianowicie do rodziny Pyrenomycetes, t. j. 
do tój samćj rodziny, do którój należy rów 
nież Clayiceps purpurea, powodujący śnieć 
na życie, znaną pod nazwą sporyszu. Nie
uzbrojonemu oku owoce te przedstawiają 
się w postaci ciemnych, po całym liściu roz
sianych punktów. Na dolnej powierzchni 
liścia owoce te wystają krótkiemi i grubemi 
szyj kami koloru czerwonobrunatnego. Istn ie
ją  już one w jesieni, woreczki ich jednak 
dojrzewają dopiero na wiosnę równocześnie 
z rozwijaniem się nowych liści i tworzą 
w sobie osiem eliptycznych bezbarwnych 
spor. Grzyb ten opisany już  był dawniej, 
lecz bardzo niedokładnie.

Spory posiadają zdolność prędkiego kieł
kowania, które w roscieńczonym wywarze 
śliwkowym można zauważyć po 2—3 dniach. 
W yrzucanie spor z woreczków (asci) i ich 
przenoszenie się do młodych liści odbywa 
się w sposób opisany przez Zopfa dla Chaeto- 
mium. W oreczki, przymocowane do dna owo
cu, podnoszą się do samej jego szyjki, przez 
którą zostają wyrzucane stopniowo, każdy 
woreczek oddzielnie; eksplozyje następują 
co 2 lub 3 sekundy, w innych razach upły
wa pół minuty lub więcej pomiędzy dwiema 
następującemi po sobie eksplozyjami. Jeżeli 
na dolnej powierzchni liścia położyć w cza
sie wyrzucania woi'eczków tafelkę szklaną 
to można się z łatwością przekonać, że przy 
każdej ejakulacyiuw alnia sięosiem spor t. j. 
zawartość jednego woreczka. Jeżeli tafelka 
szklana odstaje od peritecyjów na odległość 6 
mm, to się wnet pokrywa proszkiem, co do wo
dzi, że spory są rossiane w powietrzu. W yrzu
canie spor i zarażenie mają miejsce podczas 
i po deszczu, w braku wilgoci procesy te usta
ją . Doświadczeniainfekcyjne udają sięłatwo 
jeżeli na liściu, zawierającym peritecyje i 
umieszczonym na wilgotnem podścielisku, 
położyć świeżo zerwane zdrowe liście wiś
niowe i młode wiśnie, a następnie przez po
kryw anie i podnoszenie klosza szklanego, 
wyłożonego wewnątrz mokrą bibułą, wywo

ływać proces ejakulacyi spor. O trzym uje
my wtedy na liściach i wiśniach wielką ilość 
spor, które kiełkują i wchodzą w tkankę ży
wiciela. W nikanie następuje już, jak  wspo
minaliśmy, po 2 lub 3 dniach, przyczem 
woreczek kiełkowy przedziurawia zewnę
trzną ściankę naskórka, wchodzi w komórkę 
tegoż, następnie przenika głębiej w tkanki, 
tworząc grzybnię, która zajmuje przestrze
nie międzykomórkowe. Grzybnia przedsta
wia bardzo grube przegródkami poprzecz- 
nemi poprzedzielane nici, wypełnione ziar
nistą protoplazmą i zajmuje przestrzenie 
pomiędzy komórkami gąbczastemi, które 
w zupełności otacza. W  takich komórkach 
ziarna chlorofilowe są mniejsze, aniżeli 
w komórkach zdrowych i posiadają odcień 
żółto-zielony, co przedstawia pierwszy wi
doczny skutek obecności pasorzyta.

W liściach tegorocznych obserwował 
F rank  rozwój owoców grzyba (peritecyjów). 
Powstają one po zupełnem rozwoju grzyb
ni (mycelium) i, co bardzo ważne, W dro
dze płciowój. Istnienie procesu płciowego 
dotychczas jest znane u jednego tylko 
przedstawiciela pyrenomycetów, mianowi
cie u Polystigma rubrum  (z badań F ranka 
i Fischa), a zatem Gnomonia erythrostoma 
przedstawia drugi przykład powstawania 
peritecyjów przez zapłodnienie. Organy 
męskie—spermogonije— tworzą się w tkan
ce gąbczastej pod naskórkiem i przedsta
wiają się pod lupą w postaci okrągłych 
jasnobrunatnych ciałek z otworem na 
wierzchołku, którędy zostają wyrzucane 
liczne nitkowate i słabo zgięte spermacyje. 
Jednocześnie organy żeńskie ju ż  zdolnesądo 
zapłodnienia. Te ostatnie występują obfi
ciej, aniżeli spermogonije i m ają kształt 
grubych nici, których końce licznie wystają 
przez szparki. Do końców tych t. z w. tri- 
chogyne przystają spermacyje, przyczem 
następuje kopulacyja. Pęczki trichogyn 
biorą początek z kłębków nici, pozostają- 

j  cych w połączeniu z grzybnią. K łębki to 
są miejscem rozwijania się owoców, nici 
ich obwodowe tworzą ściankę owocu, środ
kowe zaś dają początek strzępkom, z któ
rych powstają woreczki. Puste spermogo
nije rossiane są w liściu, gdzie zachowują 
się bardzo długo. Z opisanego powyżej 
sposobu życia pasorzyta wynika, że dla wy



tępienia zarazy należy wszystkie liście po 
zostałe na drzewie przez zimę, a zaw iera
jące peritecyje, starannie zebrać i spalić.

W ielce ciekawemi są przytoczone w koń
cu pracy objaśnienia przyczyn pozostawa
nia zarażonych liści wiśni na gałęziach aż 
do roku następnego, podczas gdy zwykle 
liście zarażone opadają już w jesieni wraz 
z liśćmi zdrowemi. Otóż prof. F ran k  zau
ważył, że zarażone liście wiśni, leżące na 
ziemi, gniją bardzo prędko, przyczem giną 
także znajdujące się w nich peritecyje, po
nieważ te ostatnie nie posiadają warstwy 
ochronnej t. zw. stroma, gdy tymczasem in
ne pasorzyty ja k  Polystigm a, R hytism a etc., 
również liście drzew  zamieszkujące, budują 
sobie warstwę ochronną, którój zadaniem 
jes t zabespieczenie owoców od gnicia. T rw a
łości tćj warstwy ochronnćj dowodzą spo
strzeżenia F ran k a  nad Polystigm a, gdzie 
warstwa ta pozostaje do połowy lata roku 
następnego, podczas gdy liść znika znacznie 
wcześniej. W  ten sposób pozostawanie za
rażonych liści wiśni na gałęziach przez całą 
zimę i wiosnę ma na celu zabespieczenie 
znajdujących się w nich owoców grzyba od 
zagłady. Trzym anie się zaś liścia na gałę
zi, objaśnia F ran k  tem, że liść obumiera 
bardzo wcześnie, tak, że wytwarzanie przy 
jego nasadzie warstwy komórek, pow odują
cych zwykle odpadanie liści, nie może tu 
przyjść do skutku.
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II.
M o w a  ma ł p .

Czy małpy mają mowę? W iadomo, że 
wyrażają one swoje wrażenia, chęci i prze-

strach giestami i krzykiem, oraz głosami 
mającemi znaczenie, a które różne są b a r
dzo u różnych gatunków.

Szympans łysy, chowany przezj/jD u Cha- 
illu, gdy mu podano co innego niż żądał, 
wyrażał swoje niezadowolenie właściwym 
okrzykiem. K tóż nie uzna wyrażenia dźwię
kiem pewnój myśli w zajściu, które opowiada 
F ryderyk  Cuyier, między uistiti Jacco i j e 
go samicą? Samica urodziła małe w mena- 
żeryi w Paryżu. Gdy zmęczyła się trzy 
maniem go, wstawała, wydając ostry okrzyk. 
W  tej chwili samiec, tak jakby  mu powie
działa: „W eź dziecko”—brał z jó j rąk  małe 
i opiekował się niem. W  dzikim stanie, po
wiada Houzeau, małpy wykonywają samo
dzielnie pewne ruchy, któreby wykonał tak 
że człowiek w podobnych okolicznościach. 
Savage cytuje ciekawy wypadek z samicą 
szympansa czarnego. „M atka, widząc, że jest 
odkrytą, pozostała na drzewie ze swoim 
małym, śledząc pilnie ruchy Strzelca. K ie
dy ten wziął j ą  na cel, wykonała ręką ruch 
jakby  błagalny, zupełnie tak samo, jakby  
w takim  wypadku postąpił człowiek”. Jeśli 
więc giesty i krzyki, powiada T ylor służą 
do porozumiewania się z innemi istotami, to 
możemy je  uważać za ogólne środki poro
zumienia.

M ałpy i dzieci, tak jak  i ludzie dzicy, a 
nawet i cywilizowani ze złem wychowaniem, 
posiadają skłonność do przedrzeźniania gie- 
stów i ruchów tych, na których patrzą. Mło
dy dwudziestoletni syn króla jednój z wysp 
Pelew , K ururao, którego przywieziono do 
Londynu i oddano do szkół, wracając wie
czorem do swoich gospodarzy przedrzeźniał 
wszystkich swych kolegów. Tysiące zresz- 

| tą faktów, obserwowanych u dorosłych ja k  
| i u dzieci, dowodzą, że instynkt naśladowni- 
j czy nietylko małpom jest właściwy, że lu

dzie niemniej są poddani działaniu przykła
du i równie ja k  małpy zasługują na nazwę 
stada Panurga. Zachowanie się i inteligen- 
cyja małp czynią je  takpodobnem i do ludzi, 
że niektórzy dzicy utrzym ują jakoby małpy 
tylko przez złośliwość mówić nie chciały. 
Rzeczywiście małpa może uchłodzić za czło
wieka niemego, ponieważ nie wymawia tak 
czysto jak  my spółgłosek; ale i spomiędzy 
ludzi nie wszyscy jednakow o czysto je  wy- 

1 mawiają. Są tacy co się jąk a ją  od urodze
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nia, inni znów szeplenią lub połykają syla
by pomimo, że ich kształcono. Niektórzy dzi
cy mają. alfabet bardzo ubogi lecz zato uży
wają cmokań językiem  i dźwięków nosowych 
i gardłowych, których niesłysząc nie można 
sobie wyobrazić. W szystkie małpy posia
dają głos, a niektóre nawet bardzo silny. 
Z wyjątkiem chyba orangutanga, zawsze 
samotnego, ponurego, wszystkie gatunki, k tó
re żyją wielkiemi gromadami są gadatliwe 
i krzykliwe. Grłówne dźwięki ich szybkiego 
i głośnego gadania, w których można zau
ważyć, tak ja k  u ptaków i dzieci, częste po
wtarzanie tych samych tonów, odnajdujemy 
w języku najdzikszych ludów. Są to dźwię
ki złożone, gardłowe, najczęściej ostre i ma
ło urozmaicone; ale i u różnych ludów dzi
kich A fryki i Melanezyi dźwięki nie są bo
gatsze. D wunastu naszych spółgłosek bra
kuje w alfabecie No w ej Zelandyi. Indyja- 
nom z Port-Franęais w Kolumbii Brytań- 
skiej brakuje następujących spółgłosek: b, 
d, f, p, w, x; P eru  wij ańczykom zaś: b, d, 
f, g, s, x; Iluronow ie nie mają b, f, m, 
n, p, w. P tak i przeciwnie posiadają wielką 
ilość dźwięków naszego alfabetu, a przynaj
mniej znaczna ich część może je  wyma
wiać.

Możemy łatwo zauważyć, że ludom sto
ją  cym na ostatnim stopniu uczłowieczenia, 
brakuje dźwięków, do wytworzenia których 
potrzebne są wargi, tak samo jak  i małpom, 
które w arg nie mają; u wyższych ras prze
ciwnie, pierwszą głoską jak ą  dziecko wyma
wia jest m\ to daje im możność wymówienia 
słowa mama. U Quichuanów z Peru , któ
rzy byli cywilizatorami Ameryki południo
wej, mama oznaczało matkę, tak samo jak  
w dyjalektach aryjo - europejskich. Tak 
samo u niektórych ludów amerykańskich 
przedimek ma oznacza rodzaj żeński. Jeśli 
małpy nie posiadają języka, którybyśmy 
mogli zrozumieć, to jednak  wielce prawdo- 
podobnem jest, że rozumieją naszą mowę. 
Można nawet twierdzić tak z pewnością, po
nieważ przyjm ują one wykształcenie, rozu
mieją roskazy ustne i pogróżki swoich wycho
wawców. Zresztą wiele osób musiało przy
znać, że psy rozumieją czasami to, co się 
przy nich mówi, szczególniej jeśli zwrócono 
ich uwagę mówiąc o nich. Następujący fakt 
dowodzi, że tak samo dzieje się i z małpami.

Franciszkowi Buckland uciekła chowana 
małpa. „Śledziłem j  ą, mówi on po dachach 
kilku domów i nie mogłem przybliżyć się 
do niój. Zdarzyło się, że łańcuszek, który 
miała jeszcze na szyi, zawisł przed jednem  
z okien. Powiedziałem więc do kobiety, 
która patrzyła przez otwarte okno: Proszę 
być tak dobrą, wyciągnąć rękę i chwycić 
ten łańcuszek; ale Jenny żwawsza, ściągnęła 
go ku sobie tak jak  żeglarz, który ściąga li
nę i pobiegła dalej. Starałem  się nie wyra
zić mego żądania ani miną ani giestem, 
ograniczyłem się tylko na słowie. Można- 
by powiedzieć, że m ałpa zrozumiała moję 
mowę, bo ściągnęła łańcuszek nim kobieta 
miała czas wyciągnąć rękę i ująć j ą ”. P ra 
wdopodobnie więc m ałpy rozumieją naszą 
mowę. Możnaby je  porównać z piętnasto- 
albo osiemnastomiesięcznem dzieckiem, k tó 
re, nieumiejąc jeszcze mówić, rozumie swo- 
ję  matkę. Czego zupełnie brakuje małpom 
to znaków innemonicznych, odpowiadają
cych naszemu pismu; ale tak samo nie moż
na ich zauważyć u ludów dzikich, stoją
cych na najniższym szczeblu człowieczeń
stwa, żyjących bez schronienia i ubrania. 
Pierwszemi znakami, jak ie  zostawił czło
wiek, pragnąc zachować pamiątkę wypad
ków dawniej szych, są stosy gałęzi i kamieni. 
Indyjanie z W irginii robili na drzewach na
cięcia, jako  przypomnienie pewnych wyda
rzeń; dużo amerykańskich ludów używało 
w tym celu sznurów z węzłami. Takie też 
były quipos pe.ruwijańskie. Jednakże zna
my napisy na skałach, sięgające bardzo od
ległej starożytności.

Śmiech jest właściwością człowieka, myl
nie powiedział Rabelais, gdyż znaczna ilość 
małp ma śmiech głośny i serdeczny, bardzo 
podobny do naszego. Cook zauważył, że 
krajowcy na Nowych Hebrydach wyrażali 
radość swoję czemś podobnem do gardłowe
go gwizdania, które odnajdujemy u niektó
rych małp, połączonego z urywanym  śmie
chem przypominającym odgłos grzechotki. 
Niewszystkie rasy ludzi śmieją się. Ludy 
wschodnie, szczególniej Turcy z pogardą 
porównywają europejczyków do małp, dla
tego, że się śmieją jak  i one.

Zewnętrzne oznaki radości albo smutku 
są bardzo wyraźne, powiada Houzeau, u 
czwororękich, gruboskórnych, jednokopy-



668 w s z e c h ś w i a t .  N r 42.

towych i wielokopytowych. W iele ptaków, 
ryb i owadów posiada je  także. Zmniejsza
ją  się one razem z fizyczną wrażliwością. 
Szympans łysy Du Chaillu, kiedy mu przy
noszono potrawę przez niego ulubioną po
daw ał rękę na podziękowanie. W prawdzie 
możnaby to uważać za prośbę o więcej. T łu 
maczy się to także przyzwyczajeniem  zwie
rząt do podawania łapy tym co je  pieszczą.

Jeśli małpy mogą okazywać swę radość 
i śmiać się, to um ieją one także wyrażać 
sm utek i płakać. H um boldt utrzym uje, że 
m ałpy saimiri z P eru  (Saimiri entomopha- 
gus) są bardzo wrażliwe, a za najmniejszym 
powodem do sm utku, oczy ich napełniają 
się łzami. Przeciwstawiono temu mniema
nie, że dzicy nie płaczą. M niemanie to je 
dnak, utrzym uje Houzeau, sprzeciwia się 
wielu obserwacyjom. W idziano płaczą
cych Ilottentotów , Indy jan  amerykańskich 
i mieszkańców Tahiti. Pochopność do łez,
0 ile się zdaje, zmniejsza się razem z towa- 
rzyskością i wrażliwością ras ludzkich. Od
wrotnie widziano praw dziw e łzy u psów, 
kóz, sarn i jeleni.

Można zauważyć na tw arzy m ałp coś po
dobnego do ruchów tw arzy, które wyrażają 
u człowieka różne wzruszenia, ja k  np. ruch 
kątów ust i zmarszczenie dolnej powieki, 
k tóre stanowią uśmiech małpy, albo np. u 
babuina podnoszenie i spuszczanie brw i
1 czoła gdy się gniewa. „W ogrodzie zoo
logicznym, powiada Tylor, można czasem 
widzieć m ałpy w ich klatkach, dzielące się I 
orzechami z dziećmi będącemi na zewnątrz.
I  u jednych i u drugich widzimy ten sam 
szereg poruszeń; chodzą, przybliżają się, 
opierają, czepiają się rękami, tłuką orzechy, 
gryzą je, połykają, wyciągają ręce żeby do
stać więcej,— wszystko to czynią w ten sam 
sposób”.

Dotąd więc widzimy, że m ałpy okazują 
podobieństwo do człowieka ze strony umy
słowej o tyle, o ile strona fizyczna pozwala 
tego oczekiwać. Możemy sądzić po naszych 
własnych myślach o tem, co się dzieje wów
czas w umyśle dzieci, ale o tem, co się dzieje 
w umyśle małp, możemy wnosić tylko z ich 
ruchów, a te są o tyle podobne do ludzkich, 
że możemy je  poczytywać za następstwa 
pracy umysłowej, podobnej do naszej, cho
ciaż mniej jasnej i doskonałej.

Szympans, któremu odebrano owoc wy
raża swe niezadowolenie grymasem, który 
jest jakby karykaturą miny dziecka, w po- 

j  dobnych okolicznościach będącego.

III.

Uroczystości i pogrzeby u małp.

Nie można już dzisiaj wątpić o tem, że 
! małpy mają swoje zbiorowe uroczystości, 
j  które Houzeau porównywa z uroczystościa

mi obchodzonemi przy dźwięku bębna, wie
czorem przy świetle księżyca przez murzy
nów afrykańskich, Ilottentotów  i Papua
sów z Nowój Gwinei.

M ałpy amerykańskie zbierają się tak sa
mo, kiedy wyczerpawszy zasoby pewnej 
miejscowości przygotowują się do wyemi
growania w inne strony. Skaczą one, bie
gają i krzyczą wniebogłosy, samcy skaczą 
po drzewach, matki niosą swe małe na ple
cach lub w objęciach.

Duvaticel w pobliżu Diokund w Indyjach był 
świadkiem wielkiego zebrania małp Semno- 
pithecus entełlus, które, ja k  powiadają tam 
tejsi mieszkańcy, powtarza się co kilka lat. 
Było ich k ilka tysięcy przybyłych z róż
nych stron dużemi gromadami. Wszystkie 
miały kije w rękach, ale przybywszy na 
miejsce zebrania porzucały je  w jedno miej
sce, z czego utw orzył się ogromny stos.

Uroczystości szympansów czarnych z Af
ryki, są jeszcze podobniejsze do uroczysto
ści murzynów. Zbiera się ich czasem pię- 
dziesiąt, skaczą razem, wydają okrzyki i bę
bnią po starych kłodach drewnianych pał
kami, które trzym ają w rękach i nogach. 
Pierw sza to więc próba muzyki u czwo- 
rorękich, a godnem jest zauważenia, że spo
sób ten jest najpierwotniejszą formą bębna, 

j k tóry  znowu jest pierwszym instrumentem 
muzycznym u wszystkich ludów dzikich 
najniższych, u niektórych zaś stanowi je 
dyne narzędzie muzyczne. Znaleziono go 
na wyspach Sand wieli (Dixon), w Tonga- 
tabu i Hapali (Cook), na Nowych Hebry- 
dach (Bougainville) i w całej Polinezyi,

1 u Papuasów z Nowój Gwinei; w Afryce 
| u Mandyngów, u Hottentotów, u Kafrów, 

w Mozambiku i wyższym Egipcie; w Amc- 
! ryce u Tolteków, zresztą wszędzie — zaró- 

i  wno, w środkowój Ameryce jak  i u Umia-
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ków w Północno-zachodniej. Oswojone 
małpy łatwo uczą. się bić w bęben i brzękać 
w kastanicty.

Jeśli można wierzyć opowieściom ludo
wym, to czwororękie mają także pewne uro
czystości pogrzebowe. W K oohinchinie znaj
duje się małpa nazywana przez chińczyków 
hai-tuh; je s t ona ciemnoczerwona, ma tro 
chę mniój niż m etr wysokości, odznacza się 
długim i walcowatym pyskiem. Podług 
Farm akopei Chińskiej żyje towarzysko. Gdy 
jedna z nich umiera, inne sprawiają jćj po
grzeb, na który zbiera się cała gromada *).

Purchas, opierając się na zwykle ścisłych 
świadectwach Battella, podaje o gorylu (Go- 
rilla  gina), że gatunek ten żyje gromadami 
i że jeśli k tóry towarzysz umiera, to inne 
pokrywają go dużym stosem gałęzi i suchem 
drzewem.

Opowiadania te nie są jeszcze potw ier
dzone; widocznie w tych co są zamieszczone 
w Farm akopei chińskićj, je s t dużo przesady. 
Może być jednakże, że m ają one swoję pod
stawę i że wyższe małpy nie pozostają obo- 
jętnem i świadkami śmierci swoich towarzy
szy. Zresztą Kafrowie, którzy stosunkowo 
już  są cywilizowani, pozostawiają swoich 
um arłych na pastwę niszczących sił przyro
dy. Grzebią tylko ciała swych wodzów 
i ich dzieci, ciała zaś pospólstwa bywają 
porzucane na pastwę ptaków, wilków i owa
dów mięsożernych.

Zdaje się, że tak samo było w Europie 
w pierwszych wiekach ludzkości. Trzeba 
przenieść się aż do epoki, w której używano 
kamienia gładzonego i czyniono pierwsze 
próby oswajania zw ierząt, ażeby znaleść 
ślady prawdziwie autentyczne grzebania 
zmarłych i obrzędów pogrzebowych. Do
wiedziono, że wszystkie jaskinie pogrzebo
we, które zdawało się, że można odnieść do 
dawniejszych czasów, są zabytkami daleko 
późniejszej epoki.

(d. c. n.)

P o s i e d z e n i e  c z t e r n a s t e  K o m i s y i  t e o r y i  
o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  p o 
m o c n i c z y c h  odbyło sig d. 7 Października 1880 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 8 wie
czorem.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty. ,

2. P. J. Nusbaum mag. zool., mówił o stacyi zoo
logicznej w Roscoff, gdzie spędził kilka tygodni 
ubiegłych wakacyi.

Pan N. rospoczął od dokładnego oznaczenia poło
żenia gieograficznego stacyi zoologicznej w Roscoff, 
następnie szczegółowo opisał okolice stacyi z uwzglę
dnieniem miejscowości zamieszkiwanych przez rzad
sze zwierzęta. Dalej mówił o budynku mieszczącym 
s tacy ją  zoologiczną, o urządzeniu akwaryjum , gabi
netów przeznaczonych do pracy, o wiwaryjum zasi- 
lanem podczas przypływów, wodą morską, oraz 
o sztucznie zadrzewionej wyspie, naprzeciwko sta
cyi położonej, w której gromadzi się wiele rzadkich 
zwierząt, łatwych do zebrania w czasie odpływu m o
rza. W dalszym ciągu mówił o statkach przezna
czonych do ekskursyj morskich, o ich załodze spe- 
cyjalnej, o przyrządach, używanych do łowienia 
zwierząt, a mianowicie: sieci, dradze i przyrządzie 
do wyciągania zwierząt. W końcu p. N. skreślił 
stosunek dyrekcyi do pracujących, oraz zwyczaje 
panujące na stacyi w Roscoff.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

KROMKA NAUKOWA.

CHEM1JA.

—  Połączenie niklu z węglem . Jak  wiadomo, nikiel 
stopiony łączy się z węglem. L. Pebal zajmował się 
pytaniem , ile mianowicie węgla jest w stanie czysty 
stopiony nikiel związać i w jakiej formie znajduje 
się on w zastygłym metalu. Okazało się, że i w tym  
kierunku nikiel wielkie podobieństwo do żelaza 
przejawia. 1 z niklem przy szybkiem stygnięciu 
łączy się chemicznie więcej węgla i mniej wydziela 
grafitu, niż przy powolnem zastyganiu. Zdolność 
jednak niklu łączenia się z węglem nie dorównywa 
tej, jaką  posiada żelazo, zawartość węgla w niklu 
dochodzi najwyżej 1,4%. (An. d. Chem. 233, 160).

67. Pr.

') Pun-Tsan (Farmakopea) zamieszczona w Chi- 
nese Christomathe.



li7O w s z e c h ś w i a t .  N r 42.

TECHNOLOG I JA .

—  Zw ęg lan ie  d rzew a w  n isk ie j te m p e ra tu rze . N a
zgromadzeniu w inżynierów Louisyille d r Tanner 
zwrócił uwagę na niebespieczeństwo, jakiem  ru ry  
prowadzące parę lub powietrze ogrzane, a służące do 
ogrzewania mieszkań, zagrażają sąsiednim belkom 
drew nianym . Dosyć już dawno niebespieczeństwo 
to  wskazywał Jakób Bridwood, naczelnik straży 
ogniowej w Londynie; utrzym yw ał on mianowicie, 
że drzewo już w tem peraturze 100° C ulegać może 
powolnemu zwęglaniu, a  w takim  stanie łatwo się 
zapala. Przytacza on mianowicie przypadek poża
ru  w banku angielskim, wznieconego skutkiem  
ogrzania się belki, oddzielonej od pieca w arstw ą 
8 cm betonu Zresztą w technice dokonywa się nie
raz zwęglanie drzewa przy 150° C, można przeto 
przyjąć, że tem peratura 100° C, a nawet niższa, przy 
długiem działaniu również spowodować może zwę
glenie. Dr Tanner wykazał dalej, że pow ierzchnia 
zwęglonego drzewa zatrzym uje wilgoć z powietrza; 
przy częstej zmianie tem pera tu ry , osiadająca ta  
wilgoć ulatnia się i pozostawia warstwę węgla w 
stanie drobnego rozdzielenia, co ją  usposabia dalej 
do pochłaniania tlenu. Węgiel zaś napojony tlenem 
już w niskiej stosunkowo tem peraturze zapalać się 
może. Niebespieczeństwo pożaru polega dalej i na 
tem , że na rurach  żelaznych tworzy się rdza, która 
w zetknięciu ze zwęglonem drzewem redukuje się 
na żelazo rozdrobnione, które znów przy utlenianiu 
łatwo i silnie ogrzewać się może, a pozostające 
z niem w zetknięciu drzewo może w tedy zająć się 
płomieniem. (Naturw.-Tech. Umsehau).

S. K.

F1ZYJOLOGIJA.

—  Żywotność ustro jów  drobnow idzow ych w w odzie  
za w ie ra ją c e j kw as w ęglany znacznie jes t słabszą, 
związek ten  poprostu działa na nie zabójczo.

Leone badał wodę z m nichowskich wodociągów, 
wolną od azotanów, azotonów i am onijaku, zaw iera
jącą  284 mg części stałych w litrze. Zaw ierała ona 
w litrze dającej się u tlenić substancyi organicznej 
tyle, że potrzeba było do utlenienia 0,99 mg. W  je 
dnym  cm3 znalazł L . pięć zarodników. Po upływie 
24 godzin liczba ich w tej samej objętości wynosiła 
100, po dwu dniach 10500, po trzech dniach 67000, 
w ciągu czterech dni wzrosła do 315000, a po upły
wie pięciu dni dosięgła liczby pół m ilijona w je 
dnym cm3.

W  wodzie z znaczną zawartością kwasu węglane- 
go, zauważył Leone znaczne zmniejszanie się licz.by 
zarodników, tak  np. po pięciu dniach zm niejszyła 
się ona z 18G w 1 cm3 do 87, po 10-ciu dniach było 
ich tylko 80, po 15-tu — 20 w 1 cm3. Jak  się okazu
je z umyślnie w tym  celu podjętych doświadczeń, 
czynnikiem w pływającym  na to  zmniejszanie się

liczby zarodników, nie jest ciśnienie ani niedosta
tek  tlenu lecz jedynie zawartość kwasu węglanego.

Przy tej sposobności przypom inam y o doświad
czeniach Kolbego, który w atmosferze K w a s u  w ę g l a -  

nego przechowywał przez długi czas bez zepsucia 
mięso. (Med. Chir. Rundschau p. Chem, Ctrbl. 1886, 
str. 486)

St. Pr.

BOTANIKA.

—  Nowy przyczynek do rozw oju  m orszczyn. W ia
domości nasze, tyczące się embryjologii morszczyny 
(Fucus yesiculosus), zostały sprawdzone i uzupełnio
ne przez nowe badania I. Bchrensa. Zawartość or
ganu męskiego (antheridium ) rospada się na 64 cia
łek nasiennych po uprzednim podziale jąd ra . Każ
de ciałko nasienne składa się z niewielkiej' ilości 
protoplazmy, otaczającej duJe jądro  bogate w sub
stancyją chromatynową (łatwo się zabarwiającą) 
i zawierające tylko ślady nukleiny. Oprócz tego 
posiada ciałko nasienne jeszcze jeden, rzadziej dwa 
chromatofory, tworzące później plamkę żółtą. Rzę
sy stają się widocznemi dopiero po opuszczeniu or
ganu męskiego i tworzą się zapewne z powłoki pro- 
toplazm atycznej. Ciałko nasienne morszczyny jest 
zatem  komórką gołą. Oswobodzenie ciałek nasien
nych z organu męskiego odbywa się w ten  sposób, 
że zewnętrzna błona (exina) antheridium  na wierz
chołku przeobraża się w śluz, blonka zaś wewnętrz
na (intim a) wraz z zawartością zostaje przez to 
miejsce wyrzuconą do wody, poczem sama również 
się w śluz przeobraża, zwalniając w ten sposób za
w arte w niej ciałka nasienne, które zaczynają się na 
wolności poruszać. Komórka m atczyna organu żeń
skiego (oogonium) posiada duże jąd ro  z jąderkiem , 
słabo rozwiniętą substancyją chrom atynową, oprócz 
tego jeszcze liczne chromatofory, od których zawar
tość komórki staje sie niewyraźną. Ta okoliczność 
by ła  powodem, że wszystkie zjawiska, zachodzące 
w komórce m atczynej oogonium, nie mogły być 
obserwowane dokładnie. Niemniej przeto udało 
się autorowi zauważyć, że tworzenie się jaj odbywa 
się drogą karyjokinetycznego podziału. Ja jka  w li
czbie ośmiu zostają uwolnione z jajnika w ten  sam 
sposób, co ciałka nasienne i  zostają wyrzucone do 
wody. Jądro  komórki jajowej posiada jąderko 
i grubą błonę, k tórą autor przyjm uje za substancy
ją  chromatynową.

Przenikanie ciałek nasiennych w substancyją ko
m órki jajowej obserwował autor na m ateryjale nie
żywym i to w sposób następujący: Świeże jajka
w wielkiej ilości zostały pomięszane z poruszające- 
m i się ciałkami nasiennemi (spermatozoidami) i po 
upływie kilku m inut uśmiercone rostworem jodu, za
barwione i oświecone. W yrzucania t. zw. ciałek 
biegunowych czyli polarnych (Richtungs-Kórper- 
chen s. Exeretions-Kórperchen), jakie opisuje Do- 
del-Port u Cystosira, autor zauważyć niem ógł. Z wy
jątk iem  kilku ja j niezmienionych, jedne posiadały 
po powyższej operacyi po dwa jąd ra  w plazmie, u in
nych znowu oba jąd ra  były już połączone w jedno
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o dwu jąderkach różnej wielkości, z czego autor 
wnioskuje, że i u Fucus vesiculosus zapłodnienie na
stępuje wskutek połączenia się jąd ra  ciałka nasien
nego z jądrem  komórki jajowej. (Berichte d. deu- 
tschen botan. Gesellschaft, 1886, zeszyt 3).

S. Gr.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

— W  Berlinie urządzono bardzo pouczającą wy
stawę w zakresie zastosowań elektryczności Towa
rzystwo Edisona w domu swym przy Friedrich-stras- 
se, 85, przedstawiło wszystkie zastosowania elek
tryczności. W  piwnicach mieszczą się silnice paro
we i dynamómaszyny, dostarczające prądu do licz
nych lamp płonących na miejscu i w większych od
ległościach. Na strychach umieszczono akumulato
ry. W salonach i budoarach pourządzano z przepy
chem oświetlenie. Zapomocą elektryczności poru
szane maszyny do szycia, kuchnie elektryczne, orga
ny elektryczne, uprzytom niają wielostronne użytki 
tej siły. Wejście jest bespłatne, a chętnie udziela
ne objaśnienia ułatw iają szerokim kołom zwiedzają
cych zaznajomienie się z najnowszemi pomysłami.

St. Pr.

—  G ołębie pocztow e. Dr Edw ard Audiguier, p re 
zydent stowarzyszenia hodowli gołębi pocztowych 
w Tuluzie, przedsięwziął niedawno ciekawe próby 
co do zdolności oryjentowania się tych ptaków. 
W tym  celu 85 gołębi przewieziono w zamkniętych 
koszykach aż poza granicę hiszpańską w najdzik
szą okolice Pirenejów. Miejsce obrane do odlotu 
ptaków znajdował > się w pobliżu szczytu M aladetta 
wysokiego na 3803 m na wzgórzu stromo spadaj ą- 
cem w głęboką dolinę; w około wznoszą się góry, 
mające po 3 000 i więcej metrów wysokości. Gołę
bie zostały wypuszczone o godzinie 9 min. 30 rano. 
Z początku bujały w górze, następnie przez kilka 
sekund obiegały po linii spiralnej, opisując koła co
raz większe i nagle zwróciły się ku płn.-wschodo
wi. we właściwym kierunku ku Tuluzie. Pierwszy 
gotąb wrócił do Tuluzy o god. 10 min. 41, w kilka 
sekund po nim  przybył drugi i trzeci. O god. 11 
przybył 34 ty , a do południa stawiły się wszystkie. 
Przebyta aroga wynosi 200 kilometrów, pierwsze 
zatem gołębie na m inutę ubiegać m usiały 1,8 km, 
przecięciowo zaś prędkość tych gołębi oceniać m o
żna na 1,33 km. Znaczna ta  prędkość tem bardziej 
jest uderzającą, że na drodze napotykały wysokie 
pasma górskie. (La N aturę).

S. K.

—  Spożywanie a rszen iku  w S tyryi. Wiadomo, że 
zwyczaj jedzenia arszeniku najwięcej rospowszech- 
niony jest w Styryi. Pp. Buchner i Knapp wyszu
kali mieszkańców tamecznych, ulegających temu na
łogowi, którzy w ich obecności spożywali kwas ar- 
senawy i siarek arsenu na chlebie. Niektórzy z nich 
przyjmowali po0,10 jkw asu  arsenawego, ilośćzatem 
bardzo wielką, gdy zważymy, że 0,01 $ stanowi n a j
wyższą dawkę lekarską. Według ich opowiadań, 
używanie arszeniku podnieca chęć do pracy i chro
ni od chorób epidemicznych. Buchner przyznaje, 
że zalecają się oni rzeczywiście wytrwałością w p ra 
cy i że zgoła nie są ludźmi moralnie upadłymi, jak  
to się często o nich mówi. Wbrew również rospo- 
wszechnionemu mniemaniu, używanie arszeniku nie 
wpływa na rozwój tłuszczu i ci przynajmniej, k tó 
rych Buchner rozpatryw ał, m ają tkankę tłuszczową 
miernie tylko rozwiniętą. Zaprzecza on wreszcie 
i temu, iżby ciągłe podwyższanie dozy miało być 
koniecznem u spożywaczy arszeniku. (Humboldt).

S. K.

— Prof. W. W eber w Getyndze wynalasca telegra
fu, obchodził 26 Sierpnia 60-cio letni jubileusz dok 
torski.

St. Pr.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

W P. A. N. Drukować możemy, ale niezbędnie m u
simy znać nazwisko.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 
Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
G. Ossowski. O W ołynicie. Odb. z XV t. Ilospr. 

i sprawozd. wyd. m. p. Ak. Um. Kraków. 1886.
G. Ossowski. Przyczynek do wiadomości o grotach 

krzemiennych, znajdowanych na ziemiach dawnej 
Polski. Odb. z X t. Zb. wiad. do Antrop. krajowej. 
Kraków. 1886.

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

Posiedzenie 15-te (37) Komisyi stałej 
Teoryi ogrodnictwa i Nauk przyrodn. po
mocniczych, odbędzie się we czwartek dnia 
21 Października, ogodz. 8 wieczorem, w lo
kalu Towarzystwa Ogrodniczego (Chmiel
na, 14). Porządek dzienny:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. D r W . Szokalski „O czułku (Mimosa 
pudica)”,
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B u l e t y  n m e t e o r o 1 o g: i c z n y
za  tydzień  od 6 do 12 P a iJ i ie r u ik a  r. b.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D a t a
Średnie 

ciśnienie 
baro me

Tem peratura j  a - i
111 ~ bc >>—i ŁC

■ Z ć-4-3~ O
1 ! “

cea

SE Kierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min “  *

1S
s

6 Środa
7 Czwartek
8 Piątek
9 Sobota

10 N iedziela
11 Poniedz.
12 W torek

754,33 
755,79 
756,88 
752,85 
746,08 
7 4* ,03 
749,53

8,6
6,4
6,8
9,6

11,8
11,5
9,3

i oo '  04
i y i j  1,5
12.0, 1.5 
14.6 4.(1 
13.9 9,5 
13,8, 10,0 
10,5 8,4

5.6 
5,0
4.6
<U
9.3 
8,2
7.4

69
72
64
68
95
82
85

'

NE.ESE.SE 
ESE,ESE,E 

E .E .ESE 
SE.ESE.ESE 
SSE,S8W,W 
w,wsw,ssw 

WSW,WSW,sw

0.0
0,0
0,0
0,0
4,4
1,0
0,7

pog. mg.r. i w., s:'.r. r.
pogodny
pogodny
poch., koło naok. ks 
poclim., d. cały d. 
poch. deszcz rano 
poch., d. r. i po p.

Średnie 
z tygodnia 751,93 9,1

Abs.
max.

14,6

Abs.
min,

1,5 0,7 76 6,1
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane są, w m ilim etrach, 

tem peratura w stopniach Celsyjusza. K ierunek w iatru dany jest dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem.

OGŁOSZENIE.

P A M I Ę T N I K  FIZYJOGrRAFICZNY
tom  Y  za rok 1885

wyszedł z d ruku i je s t do nabycia we wszystkich księgarniach, oraz w Redakcyi W szech
świata, Krakowskie-Przedm ieście, N r 66.

I tr  uh tom u MM P a m ię tn ik a  F izy jo g ra f ic zn eg o  za  rok  1§S C
już zbliża się ku końcowi. P rzedpłatę, w ilości rs. 5, a z przesyłką pocztową rs. 5 kop. 50, 
można nadsyłać pod adresem: W ydawnictwa Pam. Fizyjogr.Krakowskie-Przedmieście N r  66.

T R E Ść. Sprężyki czyli elaterydy świecące, we
dług p racy  p. R. Dubois, streścił A. Ślósarski. — 
Główne fazy obiegu m ateryi w naturze, skreślił Ma- 
ksym ilijan Flaum. — Zaraza na wiśnie, podał S. 
Grosglik. — Zdolności umysłowe m ałp i ich instyn
k ty  towarzyskie, przez Klemencyją Royer, tłum. B.— 
Towarzystwo Ogrodnicze. — Kronika naukowa. — 
W iadomości bieżące. — Odpowiedzi Redakcyi. — 
Książki i broszury nadesłane do Redakcyi Wszech
świata. — Buletyn meteorologiczny.—Ogłoszenia.

W ydawca E. D ziew ulski. R edaktor B r. Znatow icz.

OPUŚCIŁO PRASĘ DZIEŁO

J. NATANSONA
r

Świat istot najdrobniejszych
Tom I .

8° str. 268, tabl. litogr, 3 i drzew oryty w tekście. 
Warszawa, nakł. Red. W szechświata, d ruk E. Skiw- 
ekiego. Tom ten  stanowi odbitkę z szeregu a r ty 
kułów, zamieszczonych w III i IV t. W szechświata.

Cena za t. I Świata isto t najdrobniejszych, w Re
dakcyi W szechświata d la prenum eratorów  wynosi 
rs. 1 bez kosztu przesłania, dla nieprenum eratorów  
skład główny w księgarni E . Wendego i S-ki, a  cena 
rs. 1 koo. 50.

/l.osfio.icHO llensypoio. BapuiaBa, 3 Oi;Tfl(5pa 1886 r. D ruk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna JVa 26.


