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STACYJA ZOOLOGICZNA

napisał

„Lądowi” zoologowie, jak  ich nazwał ra 
zu pewnego prof. Metschnikoff, nie mogą 
mieć gruntownego pojęcia o całości zw ie
rzęcego świata. O tchłanie m órz i oceanów 
kry ją w sobie tysiące form swoistych, o k tó 
rych „zoolog lądow y” słyszał tylko z op i
sów, lub które badał na okazach spirytuso
wy cli. Lecz właśnie najw iększa ilość zw ie
rząt morskich, najlepiej naw et w alkoholu za
konserwowanych, pozbywa się barw, kurczy 
się mnićj lub więcój i traci nieraz najw ybi
tniejsze cechy ogólne zew nętrzne i wewnę
trzne.

Nie zapomnę nigdy silnego wrażenia, ja 
kiego doznałem, gdy w dniu przyjazdu me
go do Roscoff, spostrzegłem poraź pierwszy 
żywą gwiazdę morską, pełzającą po ściance 
akw aryjum  i wykrzyw iającą w dziwny spo
sób wielkie swe ram iona lub mątwę, p rze
rzucającą się w mgnieniu oka z kąta w kąt 
akwaryjum!

A jakże wielka je s t różnica pomiędzy spi
rytusowym  okazem meduzy lub ukw iału, 
a żywemi formami. W idok ukw iałów  ży
wej szkarłatnej lub złocisto zielonej barw y 
przyczepionych do powierzchni podw odne
go kam ienia, poruszających fantastycznie 
niezliczonemi swemi ram ionam i i zdradziec
ko chwytających zdobycz, nie może nie ze
lektryzować każdego, kto poraź pierwszy 
ma możność obserwowania w naturze zw ie
rząt morskich.

P rzyznać muszę, że chociaż wiele czyta
łem o życiu, o obyczajach zw ierząt m or
skich, często wstyd mi było przed samym 
sobą na  myśl, ja k  niedokładne miałem poję
cie o naturalnych kształtach i ruchach licz
nych istot morskich.

Możność przyjrzenia się w naturze wy
glądowi i budowie zw ierząt morskich, to j e 
dna wielka korzyść, jak ą  osięga naturalista, 
spędzający pewien czas nad brzegiem mo
rza. A le istnieje jeszcze druga strona w ięk

szej doniosłości naukowej. Zoolog, m ają
cy pod ręką m ateryjał odpowiedni, może 
oddać się specyjalnym poszukiwaniom nad 
fizyjologiją, anatom iją lub em bryjologiją 
zw ierząt morskich, przyczyniając się do po
stępu wiedzy bijologicznćj. W  tym to w ła
śnie celu w różnych miejscach E uropy 
i A m eryki rządy, dbające o rozwój nauki, 
założyły stacyje morskie, t. j .  labo rato ryj a, 
w których specyjaliści znajdują wszelką-po
moc do samodzielnej pracy nauko wój. Jedną 
z największych takich stacyj zoologicznych 
je s t neapolitańslca, założona i utrzym yw ana 
przez uczonego niemieckiego zoologa D obr
ną, lecz wspomagana przez większość państw 
europejskich, k tóre wnoszą corocznie zarzą
dowi stacyi pewne fundusze za odpowiednią 
ilość miejsc dla swoich poddanych. P o 'sta - 
cyi w Neapolu pierwsze bezwątpienia miej
sce zajm ują dwie stacyje francuskie w Ros
coff i Banyules sur Mer, które są własnością 
Sorbony i dopełniają się wzajemnie. Moż
na powiedzieć, że jestto  jedna stacyja prze
nośna, k tóra podczas miesięcy letnich czyn
ną jest na północno - zachodnim brzegu 
F rancy i (w Roscoff), w zim iezaśna południo- 
wo-zachodniem jój wybrzeżu (w Banyules 
sur M er). Obie te stacyje założone zostały 
dzięki niestrudzonym  staraniom  dyrektora 
ich, znakomitego zoologa francuskiego, pro
fesora H enryka de Lacaze-Duthiers. Ponie
waż miałem sposobność w ciągu minionego 
lata pracow ać na  stacyi w Roscoff i poznać 
bliżćj urządzenie je j, sądzę, że niejednego 
ze współziomków moich zainteresuje opis 
niniejszy. Byłoby mi bardzo przyjem nie, 
gdyby opis ten nakłonił którego z zoologów 
polskich do zwiedzenia tój stacyi, która sta
ła się dla mnie niewymownie sympatyczną 
i w której pośród długiego szeregu praco
wników różnych narodowości, byłem pierw 
szym polakiem.

Stacyja zoologiczna w Roscoff założona 
została w roku 1872 z funduszów bardzo 
skromnych, a środki jej były początkowo 
nader ubogie. Z każdym jednak rokiem 
tacy ja w zrastała i rozw ijała się tak, że obe
cnie urządzenie jój czyni zadosyć najw ybre
dniejszym wymaganiom naukowym. Ros
coff jestto  małe, lecz bardzo schludne mia
steczko bretońskie, leżące w prowincyi 
F inistere na północno - zachodnim krańcu
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Francyi, wdzierającym się w morze, na g ra
nicy kanału Lam anche od wschodu i Ocea
nu Atlantyckiego od zachodu. Dwadzie
ścia blisko godzin drogi koleją, żelazną, dzie
li Roscoff od Paryża. Roscoff je s t miastecz
kiem bardzo starem; do dziś dnia zachowa
ne są tam ruiny kaplicy, którą wystawiono 
na pamiątkę, żo M aryja S tuart w tem m iej
scu wylądowała poraź pierwszy na brzegi 
Francyi. Ludność składa się wyłącznie 
prawie z bretończyków, mówiących narze
czem bretońskiem, przez co naw et francu
zom rodowitym bardzo trudno jest nieraz 
porozumieć się z ludem tutejszym. K lim at

Gdy stacyja została założona, urządzenie 
jej było z początku bardzo ubogie. W yna
ję ty  dom prywatny, mała szopa na podwó
rzu, cztery pokoje do pracy — stanowiło 
wszystko. W r. 1879 laboratoryjum  prze
niesione zostało do nowego domu, który był 
jednak  oddzielony jeszcze od brzegu mor
skiego przez małą dróżkę, stanowiącą wła
sność miasta. Bardzo wiele starań i zacho
dów kosztowało dyrektora stacyi p. Lacaze- 
Duthiersa objęcie w posiadanie pracowni tój 
nieszczęśli wćj dróżki. W reszcie odniesiono 
zwycięstwo i laboratoryjum miało już bes- 
pośredni dostęp do morza. W  roku 1882
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2. Pracownia dla studen
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F ig  2. Plan ogólny stacyi zoologicznej w Koscoff.

je s t tu prawdziw ie morski i nader łagodny 
i jednostajny; w lecie niema wielkich skwa
rów, zimą zaś niema wielkich mrozów. J a 
ko dowód łagodności klimatu zaznaczę, że 
rośnie tu, kilkaset lat wieku już  mający, oso
bnik figi świątnicowój (Ficus religiosa), któ- 
l-ćj olbrzymie sploty gałęzi i korzeni napo
wietrznych przedstaw iają jakby  gaj cały. 
Okolice Roscoff są nader urodzajne; dosko
nałe kartofle i cebule stanowią główny przed
miot handlu niewielkiego tutejszego portu 
z Angliją, Belgiją i zachodniemi brzegami j  

Francyi.

pracownia otrzymała na własność swoję 
gmach szkoły iniejskićj, z dotychczasowem 
zabudowaniem stacyi się stykający i w ten 
sposób pracownia powoli się rosszerzyłai za
instalowała.

Z załączonego tutaj (fig. 2) planu czytel
nik z łatwością zapozna się z ogólnem urzą
dzeniem stacyi w Roscoff. Po prawej ręce 
od strony obszernego rynku miasta, znajdu
je  się główne wejście do stacyi. Prow adzi 
ono do dosyć obszernego ogrodu, gdzie pię
kne cieniste drzewa i różnobarwne klomby 
kwiatów mile uderzają oko. Tuż przy wej-
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śoiu widzimy skrzydło poprzeczne, w któ- 
rcm mieści się laboratoryjum  dla studentów  
Sorbony i w ogóle fakultetów francuskich, 
przyjeżdżających na wakacyje w celu bliż
szego zapoznania się z budową zw ierząt 
morskich. Z pracowni tej prowadzi długi 
korytarz (w kierunku południowo-północ- j 

nym), którym  można przejść, ja k  widzimy 
na rysunku do biblijoteki, pokoju dyrekto
ra stacyi, do magazynów, oraz do pracowni 
dla specyjalistów. B iblijoteka zaopatrzona 
jest w ważniejsze dzieła zoologiczne, p rzy  
pomocy których można dokładnie określić 
wszelkie gatunki zw ierząt, znajdowane 
w morzu okołicznem; prócz tego specyjali- 
sta ma tam mnóstwo cennych rospraw  i dzieł 
oraz niektóre czasopisma zoologiczne. Bi- 
blijotece tej brak wprawdzie wielu bardzo 
niezbędnych na każdej stacyi morskiój cza
sopism i dzieł naukowych, ale gdy komu 
z pracujących potrzeba jakiej książki, za
rząd stacyi sprowadza ją  chętnie z biblijo
teki pracowni zoologicznej z Sorbony. Na 
zimę, gdy pracownia w Roscoff zostaje zam
knięta, całą biblijotekę przewozi się napo- 
w rót do Paryża.

W ieczorem zapała się w biblijotece lam 
pę i każdy z pracujących robi sobie wtedy 
odpowiednie notatki lub też rosczytuje się 
w literaturze obchodzącej go kwestyi. T am  
też od czasu do czasu pomiędzy pracow ni
kami zawiązują się ożywione i interesujące 
rozmowy i dyskusyje naukowe. W  m aga
zynach stacyi mieszczą się wielkie zapasy 
wszelkich pomocniczych środków nauko
wych: narzędzia, barwniki, odczynniki,
szkła i t. d. Na końcu ko ry tarza  mieści się 
ja k  widzimy na rysunku,pracow nia dla spe- 
cyjalistów, t. j . dla osób, pracujących ju ż  sa
modzielnie nad rozmaitemi kwestyjam i nau- 
kowemi. Pracow nia ta mieści się w dwu 
salonach, pod kątem prostym do siebie poło
żonych. Pierw szy z nich, mieszczący się 
na końcu korytarza, je s t mniejszy, jak b y  
dodatkowy. D rugi zaś znacznie większy, 
główny, zajm uje długą oficynę poprzeczną, 
ciągnącą się w kierunku wschodnio-zacho- 
dnim, równolegle do brzegu morskiego.' O O O
W  salonie tym mieści się dziesięć stołów dla 
pracujących. Stoły ustawione są naprze
ciwko okien, z których pięć zwróconych jest 
na północ z widokiem na morze otwarte,

pięć zaś na ogród. W  salonie dodatkowym 
znajdujem y urządzone trzy miejsca dla p ra 
cujących. Ponad tym salonem, jakoteż ma
gazynami, pokojem dyrektora i biblijoteką, 
mieści się na pierwszem piętrze kilkanaście 
pokoików umeblowanych, w których miesz
kają- pracujący na stacyi. Pokoiki te um e
blowane są, bardzo porządnie, powiem na
wet, z pewnym komfortem; są widne, jasne 
i wesołe; nie mogę wszakże powiedzieć, aby 
były zupełnie suche, gdyż sąsiedztwo morza 
na to nie pozwala; pościel jes t niekiedy wie
czorem prawie wilgotna.

Z głównej pracowni wychodzi się do 
długiego, z obu stron oszklonego korytarza, 
gdzie przy ścianach umieszczone są liczne 
akw aryja z wodą morską, w których każdy 
z pracujących hoduje sobie potrzebne mu 
do badań zwierzęta. K orytarz ten nosi d la 
tego miano „A ąuarium ”. Z akw aryjum  mo
żna wyjść od południa do ogrodu, od pół
nocy zaś wychodzi się na taras, skąd rozle
ga się ju ż  otw arty widok na morze oraz na 
wyspę Ile de Bas. Od północnej strony ta ra 
su urządzone je s t tak zwne wiwaryjum. 
Jest to basen, otoczony grubym  murcm 
w kształcie mniej więcej półkola; od strony 
morza w murze tym znajduje sio otwór, 
przez który podczas przypływ u morza wo
da wchodzi do w nętrza basenu, a po odpły
wie pozostaje tam  aż do wysokości otworu; 
otwór ten można wszakże dowolnie zamknąć. 
W iw aryjum  takie jest bardzo pożyteczne, 
można w niem bowiem trzym ać wszelkie 
zw ierzęta morskie (ryby, większe gatunki 
krabów ) i w miarę potrzeby stamtąd je  wy
ławiać. Na lewo od akw aryjum  znajdują 
się na dole składy sieci, drag, faubertów 
i innych narzędzi do łowienia zw ierząt, na 
piętrze zaś jest obszerny pokój zapasowy, 
gdzie również pomieścić się może kilku p ra
cujących.

Podczas przypływ u woda dochodzi do 
samego brzegu i splókuje zewnętrzną po
wierzchnię muru wiwaryjum; podczas od- 

j  pływ u zaś odstępuje ona od brzegu bardzo 
daleko, pozostawiając kilka wiorst obnażone
go piasku i osuszając miejscami całą prze
strzeń aż do wyspy Ile de Bas, naprzeciw 
położonej. Podczas przypływ u prąd w ka
nale tym jest bardzo silny i rwący.

(dok. n.).
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O BUDOWIE

BŁONY KOMÓRKOWEJ ROŚLIN
poilal

8 . (jirosglik.

W  tomie X C III  sprawozdań Akademii 
Umiejętności w W iedniu (I A bth. Janner- 
Ileft, Jahrg . 1886) ogłosił prof. J .  W iesner 
ważną nadzwyczaj pracę „U ntersuchungen 
iiber die Organisation d. vegetabilischen 
Zellhaut”, dokonaną, przy spółudziale swo
ich uczni, a zmieniającą zupełnie nasze do
tychczasowe poglądy na komórkę roślinną. 
W edług W iesnera błona komórkowa przed
stawia utw ór żyjący, bogaty w protoplazmę 
i zachowujący się pod względem budowy, 
wzrostu i chemizmu analogicznie z proto- 
plazmą. Pogląd  swój opiera W iesner na 
całym szeregu długoletnich i wielce cieka
wych badań, które znajdują się w ścisłym 
związku ze znakomitemi odkryciami Stras- 
burgera, Tangla i innych botaników, a któ
re dowodzą, że błona komórkowa składa się 
z widocznych pod mikroskopem ciałek ele
m entarnych t zw. dermatosomów. Do od
krycia tych ciałek doszedł W iesner metodą 
karbonizowania, stosowaną odda wna w prze
myśle w celu oczyszczenia wełny od zanieczy
szczeń roślinnych. Metoda ta polega na trak 
towaniu wełny dwuprocentowym kwasem 
solnym lub siarczanym, poczem płyn zosta
je  usunięty zapomocą ciśnienia i ogrzewa
nia wilgotnej masy przy 60 — 70°, do zu
pełnego wyschnięcia. W łókna zwierzęce 
pozostają przy tej operacyi niezmienione, 
natomiast włókna roślinne rospadają się na 
pył, który daje się łatwo usunąć przem ywa
niem wodą. Metodę tę z odpowiedniemi 
zmianami zastosował obecnie W iesner do 
swoich badań nad błoną komórkową. Je 
żeli włókna lniane pozostawimy przez 24 
godzin w jednoprocentowym  kwasie solnym, 
następnie będziemy je  przemywali i ogrze
wali do tem peratury 50 — 60°, to po wy
schnięciu włókna te się roskruszą i rozetrą 
się pomiędzy palcami w nadzwyczaj subtel
ny pyłek. Ten sam skutek okazuje zdrze-

wniały i niezdrzewniały miękisz i młode 
tkanki wszelkiego rodza ju—otrzymujemy 
zawsze drobny pyl, k tóry  pod mikroskopem 
przedstawia się w postaci włókien.

Na mocy licznych doświadczeń wniosku
je  W iesner, że błona kom órkowa składa się 
z powyższych włókien, które są połączone 
ze sobą w kierunku prążkowatości (Strei- 
fung) błony, a pod wpływem odczynników 
się roschodzą, dlatego też w różnych ko
mórkach rospadanie ma miejsce w różnym 
kierunku, tak np. w komórkach łyka p ra
wie wyłącznie w kierunku poprzecznym, 
we włóknach bawełnianych — w ukośnym 
i t. d. zależnie od kierunku prążkowatości. 
Nie te jednak  włókienka stanowią najprost
sze składowe części błony komórko wój. 
Działając na nie zwyczajnym kwasem sol
nym i poddając ciśnieniu (uskutecznia się to 
przyciskaniem szkiełka przykrywkowego do 

| szkiełka przedmiotowego) można otrzymać 
włókienka jeszcze subtelniejsze, które na
stępnie rospadają się wzdłuż na drobne 
ziarnka, leżące w jednorodnej substancyi 
żelatynowej. Z lepszym skutkiem można 
ten sam rezultat otrzymać, działając na karbo
nizowaną bawełnę potażem gryzącym i pod
dając ją  ciśnieniu. Powyższe ziarnka przy 
najsilniejszych powiększeniach przedstaw ia
ją  się jako  utwory okrągłe, których kształt 
jednak nie może być bliżej określonym, po
nieważ leżą na granicy jasnego rospozna- 
wania mikroskopowego. Te drobne ciałka 
które W iesner derrnatosomami nazywa, nie 
powinny być rospatryw ane jako przypad
kowy produkt rospadania błony kom órko
wej, lecz przedstawiają utwory organizowa
ne, które odgrywają ważną rolę przy two
rzeniu się błony komórkowej. Że tak jest 
w istocie, dowodzi według W iesnera fakt, 
że błonę komórkową można rozłożyć na po
dobne dermatosomy bez uprzedniego karbo
nizowania. W  tym celu używał W iesner 
kwasu chromnego, pod którego wpływem 
tkanki się najpierw  rospadają na komórki, 
następnie zaś błony tych ostatnich na włó
kna, te zaś pod ciśnieniem się rospadają na 
dermatosomy. Ponieważ kwas chromny 
działa z nadzwyczajną szybkością, radzi 
Wiesner do tych celów używać lepiej wody 
chlorowej. Działanie je j jest bardzo po
wolne — trw a bowiem kilka tygodni, lecz



694 W SZECHŚW IAT. N r 44.

zato pod jej wpływem dermatosomy wystę
pują znacznie lepiej, naw et tam, gdzie m e
toda karbonizow ania okazuje się besskute- 
czną, ja k  to ma miejsce z tkanką korkową. 
T kanka korkowa, po kilkumiesięcznem dzia
łan iu  wody chlorowej, rospada się ostatecz
nie na dermatosomy.

Po szczegółowem rospatryw aniu budowy 
mikroskopowej, zwraca się W iesner do sk ła 
du chemicznego błony kom órkowej. Już  od- 
dawna wiadomo, że błony m łodych kom ó
rek  np. w w ierzchołku wzrostu, w phello- 
genie i cambium, które się odznaczają ener
giczną czynnością reprodukcyjną, nie oka
zują reakcyi na celulozę. Tę reakcyją j e 
dnak Otrzymał R ichter po uprzedniem  dzia
łaniu na te błony potażu gryzącego, obecnie 
zaś W iesner po poddaniu takich błon pe- 
ptonizacyi. Nadto R ich ter dowiódł, że bło
na strzępek grzybnych, k tó ra również reak- 
cyj na celulozę nie daje, po działaniu p ły 
nów alkalicznych okazuje te reakcyje. N a
leży zatem przypuszczać, że we wszystkich 
tych przypadkach istnieje w błonie jakaś 
substancyja, k tó ra obecność celulozy m a
skuje i po którćj usunięciu zapomocą wyż 
wspomnianych odczynników można reak
cyje na celulozę wywołać. Otóż W iesner 
dowodzi, że błona kom órkowa w tych r a 
zach jest przesiąknięta substancyjam i biał- 
kowemi, a na poparcie tego tw ierdzenia 
przytacza badania ucznią swego d ra F o r- 
sella, którem u się udało odkryć substancyje 
białkowe w strzępkach grzybnych poro
stów zapomocą znanego odczynnika M ilio
na na białko. Następnie przy  stosowaniu 
tego odczynnika, jako też odczynnika Ras- 
paila, reakcyi biuretowój i ksantoproteino- 
wćj zdołał K rasser odkryć w pracow ni 
W iesnera obecność białka w błonach ko
mórkowych najróżnorodniejszych tkanek. 
Na zasadzie tych właśnie danych, u trzym u
je  W iesner, że błona kom órkowa zaw iera 
zawsze protoplazmę, a nawet, że w niektó
rych komórkach, ja k  np. w owocu Polypo- 
rus frum entarius, główna masa protoplazm y 
zaw arta je s t w błonie komórkowej.

Powyższe fakty prowadzą W iesnera do 
następującego poglądu na organizacyją bło
ny komórkowój: P rotoplazm a składa się 
z drobnych ciałek t. zw. mikrosomów, które 
przy podziale komórki przy jm ują udział

w tworzeniu młodej błony, przedstaw iają
cej według S trasburgera (Ugber d. Bau und 
das W achsthum  d. Zellbaute, 1882, str. 172) 
utw ór protoplazmatyczny, daje bowiem r e 
akcyją na białko. Przez cały czas wzrostu 
błony, mikrosomy te się rozmnażają i prze
kształcają się stopniowo w dermatosomy, 
przedstawiające pod względem chemicznym 
celulozę. Pomiędzy oddzielnemi dermato- 
somami rossiana jest obficie protoplazma, 
która staje się widoczną pod mikroskopem 
tylko wtedy, kiedy tworzy szerokie w ar
stwy, co pierwszy zauważył Tangl (Ueber 
offene Communication zwischen den Zellen 
d. Endosperm s einiger Samen, Pringsheims 
Jahrbucher f. wiss. Bot. 1880). Od wzglę
dnego ugrupowania dermatosomów i proto
plazmy zależy prążkowatość i uw arstw ie
nie (Streifung u. Schichtung) błony kom ór
kowej, ta  ostatnia jednak  nie składa się ani 
z włókien ani też z warstw, jak  dotychczas 
mniemano. W yrazistość włókien i warstw 
zależy od wielkości dermatosomów, która 
w różnych komórkach jest różną. Ponie
waż strzępek grzybnych nie udało sie W ie- 
snerowi rozłożyć na dermatosomy, sądzi on, 
że ostatnie są zamałe, ażeby mogły być wi
doczne pod mikroskopem i dlatego też w bło
nie tych sti-zępek nie zauważono dotychczas 
ani prążkowatości ani też uwarstw ienia. 
W zrost błony komórkowój odbywa się nie 
przez wstawianie nowych cząsteczek pomię
dzy już istniejące (intussuscepcyja), jak  
u trzym uje Nageli, ani też przez nakładanie 
nowych warstw  na błonę (apozyrcyja), jak  
chce S trasburger, lecz głównie warunkuje 
wzrost błony zaw arta w niój protoplazma, 
jakkolw iek współudział intussuscepcyi i a- 
pozycyi przy wzroście błony komórkowój 
nie zostaje wykluczony.

FIZYGZNO-TECHNICZNY

podał IF1.

Zaledwie dr W erner Siemens w yraził go
towość ofiarowania 500000 m arek państwu



Nr 44. w s z e c h ś w i a t .  695

niemieckiemu na założenie instytutu fizycz- 
no-technicznego '), a ju ż  rada związkowa 
otrzymała polecenie zająć się zredagowa
niem projektu zakładu państwowego do ba
dań doświadczalnych w dziedzinie ścisłej 
fizyki i techniki przyrządów. Jednocześnie 
poleconem zostało w etacie na rok 1887— 
1888 umieszczenie odpowiednich rubryk na 
wydatki, które w pierwszych latach przed
stawiają pokaźne liczby 100432, 127 832, 
186062 i 218879 m arek prócz jednorazo
wych zasiłków corocznych w ilości 300000, 
410000, 41600 i 38254 marek.

Rospatrzymy pokrótce koleje, jak ie  pro
jek t ten od czasu swego powstania przecho
dził. Pierw szą myśl powziął w roku 1872 
prof. Schellbach. Aby ją  wykonać, w roku 
1874 M oltke powołał specyjalną komisyją 
i „projekty w celu podniesienia mechaniki 
umiejętnej i techniki przyrządów ”, przez tę 
komisyją wygotowane, posłużyły za mate- 
ry jał, przedstawiony sejmowi w roku 1876 
przez władzę państwową. Dzięki temu go
rącemu zajęciu się sprawą, w gmachu wyż
szej szkoły politechnicznej berlińskiej za
chowano miejsce, odpowiednie do urządze
nia zakładu, mającego za zadanie opiekę 
nad dokładnością techniczną wszelkich przy
rządów. Lecz w roku 1883 powstał plan 
rosszerzenia pierwotnego projektu i wyko
nania go w ram ach szerszych i kierunku 
bardziej naukowym. Gdy właśnie wtedy na
stąpiła wspaniała ofiara Siemensa, uradzono 
założyć oddzielny instytut, który spełniałby 
jednocześnie dwa zadania: naukowe i tech
niczne. P lan  każdego z projektowanych 
oddziałów został odpowiednio opracowany 
przez wybitne siły fachowe, pierwszy pod 
kierunkiem  H ełm holtza, drugi — Forstera. 
Podług planu tego instytut posiadać ma 
opiekę w specyjalnem kuratoryjum , które 
nadzorować będzie działalność obu oddzia
łów, przygotowywać program  ich zajęć, oraz 
oznaczać corocznie potrzebne dla nich kwo
ty. Do składu kuratoryjum  należą: prezy
dent, przedstawiciel wydziału m iernictwa 
wojskowego, m arynarki, telegrafu, miar 
i wag, czterech fizyków i meteorologów, je -

' )  For. W szechświat t. V str. 271.

den chemik, dwu astronomów, dwu przed
stawicieli umiejętności miernictwa kątowe
go i hydrografii, dwu inżynierów, oraz czte
rech przedstawicieli techniki mechanicznej 
(Pracisions-M echanik) i optyki. Członko
wie kuratoryjum  obowiązki swe pełnią ho
norowo, bez wynagrodzenia. Prezydent 
tylko, k tóry  będzie zarazem dyrektorem  
wydziału naukowego, otrzyma pensyją 
15000 m arek rocznie, prócz mieszkania 
w zakładzie. Ponieważ nadto fizycy pier
wszorzędni przy uniwersytetach niemiec
kich mają jeszcze większe dochody, zwróco
no uwagę na możliwość jednorazowego do
dania kandydatowi na posadę tę 9000 ma
rek. Zadanie pierwszego oddziału, t. j . 
naukowego, polegać będzie na wykonywa
niu prac fizycznych takiego rodzaju, które 
ze \yzględu na wymagany czas, na instru
menty potrzebne lub wreszcie dla przeszkód 
miejscowych nie mogą być przedsiębrane 
przez osoby prywatne i gabinety lub labo- 
ratoryja wyższych zakładów naukowy cli. 
P race te będą wykonywane bądź przez sa
mych urzędników instytutu, bądź pod ich 
kierunkiem  przez osoby prywatne w cha
rakterze gości naukowych i dobrowolnych 
współpracowników. Oddział ten otrzyma 
umyślny budynek, rodzaj obserwatoryjum 
fizycznego. Aby ochronić je  od wstrząśnień, 
powodowanych ruchem ulicznym, musi ono 
leżeć zdała od miasta lub przynajm niej ru 
chliwszej jego części. D r Siemens przezna
cza w tym celu plac obszaru 19 800 w 2 

i w C harlottenburgu pod Berlinem. D rugi 
oddział, techniczny, powierzonym będzie 
dyrektorowi z pensyją roczną 7 500 marek 
i do dalszych rosporządzeń umieszczonym 
w dotychczasowem miejscu — w politechni
ce, również w C harlottenburgu położonej. 
Pew na samodzielność wydziału tego potrze
bną jest i z tego względu, że mając na celu 

| podniesienie poziomu wymaganych dotych- 
| czas uzdolnień i egzaminów rzemieślników, 
j posiadać on będzie zawikłańszy zarząd i ra 

chunkowość. Zadanie jego: badać i zabes- 
| pieczać wszelkie własności materyjałów,
| z których wykonywają się dokładne najroz- 
j  maitsze przyrządy w celach państwowych, 

naukowych, technicznych i rękodzielni
czych; próbować i zabespieczać jednostaj- 
ność norm alną w częściach przyrządów tych
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i całościach, wreszcie sprawdzać i wydawać 
świadectwa dokładności dla przyrządów  fi
zycznych i mierniczych i ich części w n a j
szerszych zakresach ich użytku.

ZDOLNOŚCI UMYSŁOWE

I  IC H  IN ST Y N K T Y  T O W A R Z Y SK IE  

pizea Klemens?ją Reyer, 

tł-u -m .. 33.

(Dokończenie). m

V I.

Inteligencyja małp.

W iadom o jak  wielka wogóle jest bystrość 
percepcyi zw ierząt domowych, k tóra o strze
ga je  o nagłem niebespieczeństwie ze strony 
zw ierząt dzikich lub naw et grom ad ludzi 
wrogich. F ak t ten stw ierdzano u koni 
a szczególniej u psów, uważanych z tego 
powodu za naszych najlepszych obrońców. 
Otóż m ałpy okazują taką samą zdolność 
a jeszcze większą uwagę i bystrość p er
cepcyi.

Le Y aillant opowiada,że paw ijan  (Cerco- 
pitecus Rees), który mu tow arzyszył w po
dróży jego do A fryki był najpew niejszym  
stróżem. T ak w nocy ja k  i w dzień, uprze
dzał o najmniejszem niebespieczeństwie. 
Zanim psy cokolwiek dostrzegły, on k rzy 
czał lub daw ał inne oznaki przestrachu. 
Dopiero kierując się jego  spojrzeniem  albo 
ruchem  głowy, psy rzucały się w stronę, 
k tórą wskazywał, oddając w taki sposób hołd 
jego przenikliwości.

Konie, a szczególniej muły w Texas, 
uprzedzają podróżnych o zbliżaniu się dzi
kich zw ierząt lub indyjan półnagich, za
mieszkujących te strony, podczas kiedy 
przy zbliżaniu się ludzi cywilizowanych, 
ubranych podobnie ja k  ich panowie, nie d a 
ją  najmniejszej oznaki niepokoju.

Ten sam pawijan, chociaż przyswojony, 
nie umiał sobie odmówić przyjemności od

powiadania na krzyki swoich dzikich współ
braci, kiedy posłyszał je  w l^eie. Kiedy j e 
dnak spotykał osobniki ze swego gatunku 
nieoswojone, na ich widok okazywał prze
strach niezmierny.

Inteligencyja małp w stanie dzikim jes t 
stwierdzona przez wszystkich podróżników, 
którzy ciągle muszą się wystrzegać ich 
złośliwości. Nie jest bespiecznie atakować 
gromady; bronią się one zbiorowo i bardzo 
energicznie, niewystawiając się prawie na 
żadne niebespieczeństwo, gdyż szukają 
schronienia na drzewach, na których tylko 
broń palna jes t dla nich straszna. Podróż
nik Pearce przekonany, że małpy znają uży
tek tej broni, cytuje nam fakt, który zaszedł 
w jego oczach pomiędzy ludźmi a pieścami 
tartaryjskiem i.

M ałpy te, powiada on, weszły na pola ze 
zbożem, przepędziły pilnujących, pomimo, 
że ci mieli kije i kamienie. K ilka osób ze 
wsi przybyło na pomoc, ale i wtedy nawet 
odeszły powoli, widząc, jak  powiada Pearce, 
że przeciwnicy nie mieli fuzyi.

R obert Ladę utrzym uje to samo, opowia
dając o swojej wycieczce do lasów na P rzy 
lądku Dobrój Nadziei, zamieszkanych przez 
małpy: „Niemając powodu do zabijania ich, 
nie używaliśmy naszych fuzyj. Jednakże 
kapitan wziął na cel dużą małpę, która zmę
czywszy nas gonitwą za sobą, usiadła n a 
reszcie na wierzchołku jednego z drzew. 
M usiała zapewne widzieć kiedyś następstwa 
takiej groźby, bo z wielkiego przerażenia 
spadła i mogliśmy ująć ją  bez tru d u ” . Z te
go opowiadania widać, że małpa, widząc, że 
je s t wzięta na cel, uważała się już za za
bitą.

Ciekawość niektórych z tych zwierząt 
nie jes t bynajmniej bierna, a ich wyraz 
uwagi nie zawsze jest spowodowany zdzi
wieniem. Znany jest ich instynkt naśladow
czy; lecz żeby naśladować trzeba umieć uw a
żać. F lourens i Geoffroy Saint Ililaire, zw ie
dzając razu jednego Ja rd in  des Plantes, za
trzym ali się przed klatką orangutanga. M ał
pa ta z wielką uw agą zaczęła przypatryw ać 
się Flourensowi. P rzypatrzyw szy mu się 
dobrze, wzięła laskę i zgarbiona jak  starzec 
zaczęła przedrzeźniać znakomitego swego go
ścia. Inny znowu orangutang w Jard in  des 
Plantes chcąc otworzyć drzwi swojej klatki
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zamykające się zapomocą zasuwki, która za- 
wysolco dla niego była umieszczona, przy
suwał do drzwi krzesło i właził na nie: gdy 
mu je  zabrano, b ra ł drugie stojące w kącie, 
przynosił, stawiał przy drzwiach, otwierał 
zasuwkę i wychodził.

„Czyż fakty te, powiada Houzeau, nie do
wodzą u małp istnienia zdolności wynalas- 
czój? Czyż nie wskazują stanowczego przed
sięwzięcia mającego cel oznaczony? Dowo
dzą one także jasnego pojmowania związku 
między przyczyną i skutkiem. Nieświado
mość tego związku i działanie naoślep są 
cechami instynktu; przeciwnie zaś odkrycie 
i rozróżnienie jego, stanowi cechę inteli- 
gencyi”.

Szympans Buffona umiał doskonale posłu
giwać się kluczem i otwierać nim drzwi, a 
jeżeli nie znajdował w zamku, szukał go 
starannie. Przyjm ow ał posiłek tak jak  oso
ba dobrze wychowana, posługiwał się łyżką 
i widelcem, używał serwety i sam sobie wi
no nalewał. Gdy mu się zachciało herbaty 
przygotowywał sobie filiżankę i spodek. 
W kładał cukier, nalew ał herbatę inastępnie 
czekał żeby ostygła.

Zdolność uczenia się przez naśladowni
ctwo jes t prawie tak jak  u łudzi rozwinięta. 
Koczkodan Mafuka, w ogrodzie zoologicz
nym w Dreźnie, uważał bardzo dobrze, kie
dy drzwi jego klatki były zamknięte. Nie- 
tylko, że je  sam sobie otw ierał, ale jeszcze 
chował klucz pod pachę, ażeby módz go 
później użyć. D nia jednego bardzo pilnie 
obserwował pracującego stolarza, następnie 
wziął świder i zaczął wiercić nim dziury 
w stoliku, przy którym  jadał. Nalewał 
on sobie sam z dzbanka do filiżanki i umiał 
zatrzymać się, nim przelało się za brzegi.

Łysy szympans, schwytany przez Du 
Chaillu w Afryce, nauczył się złodziejstwa. 
Przyw łaszczał sobie plantany i ryby z cha
tek negrów; lecz czynił to zawsze gdy miesz
kańców nie było w domu i kiedy nikt nie 
mógł go zobaczyć. Rozumiał więc dosko
nale, w jakim  celu karano go, gdy przy
właszczył sobie cudzą własność; ale in
stynkt i zamiłowanie kradzieży zwyciężały 
zawsze, gdy mu się zdawało, że uniknie ka
ry. Ten instynkt kradzieży i rabunku jest 
bardzo małpom właściwy, praw ie tak jak

rasom dzikim, u których go spotykają wszy
scy podróżnicy.

P . Cobs miał młodego orangutanga, k tó
remu dal raz połowę pomarańczy. Drugą 
połowę umieścił na szafie, a sam położy! się 
na kanapie. A ponieważ ruchy małpy za
stanowiły go, zamknął oczy, udając że śpi. 
O rangutang zbliżył się do niego z ostrożno
ścią, żeby się o tein przekonać; następnie 
w drapał się na szafę, zjadł resztę pom arań
czy, skórki schował starannie w kominku 
między wiórami, znowu przyjrzał się swe
mu panu i potem sam położył się spać. „Ta
ki sposób postępowania, powiada Tylor, mo
że być tylko wytłumaczony przez szereg 
myśli, który może być tem co u ludzi nazy
wamy rozumem”...

Bennet miał młodego gibbona (Hylobates 
syndactylus). Strofował go kilkakrotnie za 
ruszanie z miejsca niektórych przedmiotów 
a mianowicie parę razy za branie kaw ałka 
mydła. „Pewnego dnia rano, kiedy byłem 
zajęty pisaniem, opowiada podróżnik, spo
strzegłem, że małpka wzięła mydło. Zaczą
łem śledzić ją  tak, żeby tego niezauważyła, 

i Od czasu do czasu rzucała na mnie szybkie 
spojrzenia. Udawałem, że piszę, a ona wi
dząc mnie zajętym, chciała odejść z mydłem 
w łapce. Gdy była pośrodku kajuty, prze
mówiłem do niej spokojnie, niestraszne je j. 
Gdy spostrzegła, że patrzę na nią, wróciła 
i położyła mydło prawie w tem samem miej - 
scu, skąd wzięła. W  postępowaniu tem by
ło zapewne coś więcćj niż instynkt. W ska
zywało ono wyraźnie, że małpa rozumiała 
dobrze, ja k  źle postępuje. A  cóż jest ro
zum, jeżeli nie ćwiczenie tój władzy?” A le 
pytanie, czy można z faktu tego wnosić, że 
istnieje poczucie moralności i świadomości 
dobrego i złego, tak ja k  my .to rozumiemy? 
M ałpa Benneta mogła tylko rozumieć, że 
robi to czego jój pan nie lubi i co może na 
nią sprowadzić karę. „Mogła ona, powiada 
Houzeau, rozróżniać tylko to, co było do
zwolone od tego co jój zabraniała władza, 
której trzeba było się poddać.“ Zresztą, 
u większości ludzi będących w stanie dzikim, 
a często także u cywilizowanych, moralność 
nie ma innych podstaw.

W szystkie te fakty dowodzą wielldźj in- 
teligencyi małp, ich zdolności obserwacyj
nych, uwagi, zastanowienia i rozmyślne
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go wyboru między kilku możliwemi decy- 
zyjami, nareszcie istnienia tych wszystkich 
zdolności, k tóre można zauważyć u dzieci 
i u ludów mało jeszcze rozwiniętych pod 
względem towarzyskim.

V II.

P r z e m y s ł  m a ł p .

O ile dotychczas się zdaje, instynktem  wy
łącznie właściwym człowiekowi je s t instynkt 
przemysłu. Człowiek jes t zwierzęciem, któ
re robi narzędzia i broń. S iekiera kam ien
na wszędzie charakteryzow ała pierw szy 
wiek cywilizacyi. A le surow y kam ień je s t 
również narzędziem niektórych zw ierząt 
czworonożnych, a naw et ptaków. D rozdy  
(T urdus musicus) tw arde owoce rozbijają o 
kamienie, które znajdują w lesie. P rzeci
wnie małpy biorą kamienie w ręce. Gdy 
orzech jest zatw ardy, k ładą go na tw ardej 
ziemi i tłuką go ciężkim kamieniom. E razm  
D arw in opowiada, że za jego czasów poka
zywano w Londynie starą małpę, którćj na
zwy gatunkowej nie wymienia, a k tóra po
traciwszy zęby nigdy inaczej ja k  kamieniem 
nie tłuk ła orzechów. W  Jard in d es P lantes 
w P aryżu  płaksa (Cebus) tłuk ła  zawsze ka
mieniem orzechy, których nie m ogła zgryść 
zębami. Jednego dnia, gdy była zam knięta 
w klatce, dano je j kilka tych owoców, które 
udało jój się zgryść wszystkie prócz jed n e
go. Zaczęła więc szukać na podłodze swo
jej k latk i kamienia; znalazła jed n ak  tylko 
duży gwóźdź wystający z belki i z w ielką 
zręcznością tłuk ła orzechem o ten gwóźdź, 
nż go wreszcie rozłupała.

M ożna więc, powiada Houze<*iu, zaliczyć 
małpę do picrwszgo peryjodu epoki kam ien
nej, gdy przodkowie człowieka używali 
krzemieni, nieumiejąc ich jeszcze formo
wać. G ranicę między człowiekiem i m ałpą 
można stanowczo oznaczyć od chwili, w któ- 
rćj człowiek rozmyślnie i dla użytku swego 
zmienia naturalną postać przedmiotów, k tó 
rych mu dostarczyła natura . A le ta lin ija  
graniczna zostanie nazawsze dowolnem dzie- 
Jem systematyki, a ustanowiwszy ją , nie 
oczekujmy z niej innych korzyści nad po
moc przy naszych definicyjach rodzajów.

Często uczono przyswojone m ałpy trzy 

mać się na grzbiecie koni, osłów, psów. 
W idziano, ja k  kierow ały temi zwierzętami 
podług swojej woli; widywano i powożące 
małpy. Jest to sztuka nabyta ćwiczeniem. 
Lecz bywają przykłady, że małpy same 
przez się powzięły myśl jeżdżenia na in
nych zwierzętach. B oitard opowiada, że 
mały piesiec z Gwinei (Cercopithecus D ia 
na), zmęczony długą podróżą ze swoim pa
nem, postanowił przejechać się na wyżle, 
który mu towarzyszył w drodze. Za p ier
wszym razem, kiedy m ałpa wskoczyła mu 
na grzbiet, pies przerażony, starał się wszel- 
kiemi sposobami pozbyć się je j. Ale mał
pa zaczepiła się rękam i o długą szerść wy
żła i trzym ała się tak mocno, że ani szybki 
bieg, ani podskoki ji5j wierzchowca nic nie 
pomogły. Gdy wyżeł zaczynał tarzać się 
po ziemi, m ałpa lekko zeskakiwała i stając 
o parę kroków od niego, przypatryw ała mu 
się uważnie, a gdy podniósł się, wskakiwała 
znowu na niego. M usiał nareszcie pies zde
cydować się na noszenie małego czwororę- 
ka. Zdawałoby się, powiada Houzeau, że to 
opowiadanie o ronchero mexykańskim, któ
ry tresuje schwytanego dzikiego konia. T y l
ko że m ałpa do swego użytku nakłania 
zwierzę już oswojone przez człowieka.

Le Y aillant m iał z sobą w Afryce p rz y 
swojonego paw ijana (Cercopithecus Rees), 
który jeździł także na różnych psach gdy 
czuł się zmęczony. Jeśliby w zwierzęciu 
tem działał tylko instynkt naśladowczy, to 
jeździłoby ono na koniach a nie na psach. 
Zresztą myśl jeżdżenia na innych czworono
gach jest wspólna wielu małpom, które do 
użytku tego wybierają zwierzęta odpowie
dnie wzrostem i dające się kierować podług 
woli. H um boldt widział w M ayperies 
małpeczkę (Cebus albifrons), która większą 
część dnia spędzała przejeżdżając się koło 

| indyjskich chatek na grzbiecie wieprza. In - 
| na znowu małpa należąca do misyjonarza 
| obrała sobie na wierzchowca domowe<>o 

kota.
Nie jest prawdą, jakoby małpy w stanie 

natury  umiały wzniecać ogień, ani nawet 
żeby go utrzym ywały gdy jest rospalony. 
Podróżnicy często, opuszczając biwak, pozo
stawiają resztki ognia. M ałpy, goryl np., 
nad ranem grzeją się przy nim aż sam wy- 

| gaśnie; ,,bo nie m ają dość inteligencyi na to,



N r 44.

żeby utrzym ywać żar zebrany w jedno miej- 
sce“, powiada Battell.

Żadne zwierzę w stanie natury  ani in 
stynktownie nie używa ognia; ale, powiada 
Houzeau, człowiek także nie zawsze go 
używał; wiemy o ludach, które wcale nie 
znały jego użytku, a tradycyja wszystkich 
narodów dowodzi, że był czas, w którym  
żaden nie znał ognia. P raw ie wszystkie 
przez długi czas um iały posługiwać się 
nim i utrzymywać go, nieumiejąc go zapalić.

V III.

K o r z y ś c i  z m a ł p .

Bardzo właściwem zajęciem dla małp 
a naw et przyjemnem dla nich zdaje się być 
spełnianie różnych posług domowych. K ra
jow cy z M adagaskaru układają, do polow a
nia skrobaka krótkoogonowego (Indri bre- 
vicaudatus), który im oddaje te same usługi 
co pies. Ludy te nie mają bydła.

P y ra rd  opowiada, że za jego czasów osa
dnicy w Sierra Leone używali szympansów 
do noszenia wody i tłuczenia w moździe
rzach tego, co było przeznaczone na utarcie. 
Nosiły one wodę na głowie w wielkich 
dzbankach, które jednak nieraz zdarzyło im 
się upuścić, gdy nie odebrano ich zaraz po 
przyniesieniu.

Acosta widział czepiaka (Ateles paniscus) 
o ogonie chwytnym, należącego do guber
natora miasta Carthageny, którego posyła
no po sprawunki. Jak  niektóre psy cho
dzą do piekarza lub rzeźnika z koszykiem 
w zębach, tak samo m ałpa ta szła z pienię
dzmi i z dzbankiem do winiarni. Nie od
dawała pieniędzy aż dostała żądany napój, 
k tóry  odnosiła nietknięty, pomimo że go 
bardzo lubiła.

M ożna także wyuczyć makaka (Macacus 
silenus) różnych posług. Ojciec W incenty 
M aria, prówincyjał Karm elitów  bosych na 
półwyspie Indyjskim , opowiada, że małpa 
ta naśladuje doskonale wszystkie czyny, 
które spostrzega. „Spełnia to wszystko tak 
sumiennie i poważnie, że nie można dość 
się nadziwić, ja k  zwierzę może to wszystko 
tak  dobrze wykonać.” Na rysunkach chiń
skich Bretona, artysta przedstaw ia urw iska 
Chautsung, niedostępne prawie dla człowie-
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ka, który posyła tam małpy małego gatunku 
ażeby zbierały listki herbaty. W illiams 
wątpi w prawdziwość tego faktu, w którym  
jednak niema nic nieprawdopodobnego.

Starożytni egipcyjanie mieli wielki poży
tek z pewnego gatunku pieśca, który poma
gał im w usłudze domowćj, a także do pe
wnego stopnia w rzemiosłach.

De Grrandpre oficer m arynarki francu
skiej, opowiada o samicy szympansa, która 
napalała piec znajdujący się na pokładzie 
okrętu; sama poznawała wymagany stopień 
ciepła i wt^dy przyprowadzała kucharza. 
C iągnęła windę razem z majtkami, przy
tw ierdzała sznury tak dobrze jak  żaden 
z ludzi okrętowych, a zauważy wszy, że koń
ce tych sznurów związywano, żeby nie wi
siały, robiła tak samo z temi, które przy
twierdzała. Buffon opowiada znowu o in
nej samicy w Loango, która słała łóżka, 
czyściła i zamiatała pokoje i pomagała krę
cić rożen.

Trzeb;tby było naprzód przyswoić małpy, 
a potem dopiero kształcić je; ale ponieważ 
m ałpy mogą mnożyć się w niewoli, więc jak  
powiada Houzeau nie należy wątpić, że mo- 
gąone zczasem zostać zwierzętami domowe- 
mi. I  pozostawiałoby nam tylko nałożenie 
ich do pracy, którój od nichbyśmy wyma
gali. Samice mogłyby, powiada on, być 
używane do piastowania dzieci. Byłyby 
z nich naw et doskonałe mamki, bo mleko 
ich bogate je s t w tłuszcz, którego zawiera 
dziesięć procentów.

Nie wątpimy, że myśl przyswojenia małp 
w niedalekiej przyszłości zostanie uskute
czniona przez osadników europejskich 
w Azyi i Afryce, którym  lasy tamtejsze 
z łatwością dostarczają małp antropom orfi- 
cznych. Przew idujem y więc epokę, w której 
zwierzęta te, kształcone przez człowieka, bę
dą oddawały ogromne przysługi w domo
wych zajęciach, a także i w rzemiosłach 
i przyczynią się do ogólnego postępu. 
W przewidzeniach tych niema nic takiego, 
coby nie miało podstawy naukowej i coby 
zasługiwało na ośmieszenie.

Ryszard Owen, porównywając zjawiska 
psychiczne u szympansa ze zjawiskami psy- 
chicznemi u buszmana lub idyjoty, u któ
rego rozwój umysłowy został wstrzymany, 
nie odkryw a między niemi żadnej stano

W S Z E C H Ś W t A T .



700 WSZECHŚWIAT. Nr 44.

wczej granicy. Spostrzegamy w nich tylko 
różnicę stopnia, powiada on. Agassiz zna j
duje zupełne podobieństwo w zdolnościach 
umysłowych dziecka i młodego szympansa. 
Dlatego tylko dziecko wzrastając okazuje 
różnicę ilościową, że coraz dalej postępuje 
w’ swoim rozwoju. „Namiętności zw ierząt 
są tego samego rodzaju co namiętności ludz
kie, powiada ten naturalistn. Nie widzę 
między niemi różnicy co do jakości, tylko 
znaczą, różnicę co do ilości i co do sposobu 
przejaw iania się. Zresztą, odcienie między 
zdolnościami umysłowemi ludzi i najw yż
szych zwierząt są tak nieznaczne, że odm a
wiając tym ostatnim  pewnego stopnia uczu
cia i poczytalności, przesadzilibyśm y różni
cę, jaka istnieje między niemi a człowie
kiem.”

G Ł Ó W N E  F A Z Y

O B I E G U  M Ą T W I  W N A T U R Z E
skreSlił 

inili jan l l . n im.

V.

Nadzwyczaj charakterystyczną jes t ana- 
logija występująca w rozmaitych rolach że
laza w tych zjawiskach, w których metal 
ten czynnym je s t pośrednikiem wymiany 
materyi. Metalicznego żelaza na powierz
chni ziemi niema; silne jego powinowactwo 
do tlenu jest tego przyczyną. Zarówno me
tal jak  i jego tlenek (niższy stopień utlenie
nia) przechodzą w związki tlennikow e, ile
kroć m ają ku temu sposobność. O dw rotnie 
zaś tlenn ik  żelaza i jego związki posiadają 
zdolność oddaw ania części swego tlenu, 
przechodząc w związki tlenkowe. Ten d ru 
gi proces jest niejako regulatorem  zbyt sil
nego dążenia związków żelaza do możliwie 
wielkiego nasycenia się tlenem. M ateryja- 
łem zaś proces ten wywołującym  są szcząt
ki tworów organicznych. Porozm ieszcza- 
ne we wszystkich warstwach skorupy ziem- 
skićj i będąc w zetknięciu z substancyjam i 
dużo tlenu zawierającemi, spalają one swój

węgiel na dw utlenek węgła, zw racając w ten 
sposób do kasy obrotowe'] na czas pewrien 
wycofany kapitał. Jeżeli substancyją, któ
ra  w tym razie tlenu potrzebnego dostarczy
ła, były związki tlenniku żelaza, pozostaną 
one w postaci odtlenionej, póki znów odpo
wiednią ilością tlenu z atmosfery nie zaw ła
dną. N aturalne więc związki żelaza znaj
dują się wiecznie w obiegu w tych dwu głó
wnych postaciach: tlenku i tlenniku. Jeże
li więc z jednćj strony powiedzieć można, 
że bez życia organicznego nie byłoby w na
turze związków żelaza innych niż tlenniko
we, to z drugićj strony, biorąc na uwagę, że 

| żelazo umożebnia zwrot atmosferze zapasów 
| dwutlenku węgla niegdyś z niej pochłonię

tych, z równą słusznością twierdzić może
my, że bez żelaza nie byłoby życia. A lbo
wiem z biegiem czasu, w jego nieobecności, 
cały zapas węgla byłby pogrzebanym i n a j
zupełniej martwym kapitałem. Na dw utle
nek węgla nic byłoby go komu spalać. W  tym 
wielkim obiegu materyi w naturze odgryw a 
więc żelazo rolę niezmordowanego dostar- 

i  czyciela tlenu. Przeznaczenie żelaza w ma
łym  obiegu, odbywającym się w tworach 
organicznych, jest w zasadzie tem samem.

Roślina, niemająca w odpowiedniej ilości 
dostarczonych sobie związków żelaza, cho
ruje, a wreszcie umiera. Zwierzęta pomię
dzy pokarmami swemi również żelazo mieć 
muszą. T ak  zwana błędnica zarówno dla ro 
ślin ja k  dla człowieka jest stanem chorobli
wym, wywołanym przez jednę i tę samę 
przyczynę: brak żelaza w pokarmach. W ia
domo, że krew zawiera żelazo w dość zna
cznej ilości: 100 części krw i zw ierząt wyż
szych zaw ierają przeciętnie około 0,05 czę
ści żelaza. Hemoglobina, czerwony barw 
nik krw i, jest owym związkiem, w którego 
skład wchodzi żelazo i który jes t jednym  
z m ateryjalnych czynników bezustannie 
działających w sprawie odżywiania organiz
mu zwierzęcego. Doprowadza ona do wszy
stkich komórek ciała potrzebny im tlen, od
biera zaś od nich zużyty w postaci dw utlen
ku węgla, który za sprawą oddychania w tc'j 
samej hemoglobinie znów tlenowi miejsca 
swego ustępuje. Żelazo jest istotną częścią 
składową hemoglobiny. Niema hemoglobi
ny bez żelaza, tak samo jak  niema gmachu 
bez fundamentu. W szystkie dotychczasowe
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badania hemoglobiny skłaniają do przypusz
czenia, że właśnie żelazo w niój zawarte jest 
bespośrednio tą jej częścią, k tóra ma za za
danie dostarczać tlenu do wszystkich zakąt
ków ciała.

B rak  żelaza w pokarmach roślin pociąga 
za sobą nienorm alny rozwój zielonych ich 
części, które charakterystyczne swe zabar
wienie zawdzięczają specyjalnemu barwni- j 
kowi t. zw. chlorofilowi. Chlorofil zaś, jak  
wiadomo, odgrywa w roślinie rolę pośredni
ka w wymianie gazów: tlenu i dwutlenku 
węgla, dostarczając je j w ten sposób mate- 
ryjałów odżywczych. I  tu  więc żelazo ') 
spełnia funkcyją w zupełności do opisanych 
podobną.

Rośliny czerpią z gruntu  związki żelaza 
w postaci soli; stw ierdziły to liczne badania. 
Lecz mało są nam znane te zmiany, jakim  
sole te ulegają, gdy z części ich składowych 
układa się ciało rośliny i gdy następnie z ro
ślin przechodzą one do ciał zwierząt. Za
znaczyć jednak  wypada, że przed nieda
wnym czasem przypuszczenie, jakoby i zwie
rzęta przyjm owały żelazo w formie soli, co- 
najmniej silnie zachwianem zostało wskutek 
prac chemika-fizyjologa Bungego 2). Uczo
ny ten zdołał wyosobnić z jaj kurzych zwią
zek organiczny zawiłej budowy chemicznej, 
zawierający żelazo i nazwany przez niego he- 
matogenem, który według mniemania auto
ra, jest tym związkiem żelaza, jak i organizm 
nasz bespośrednio z pokarmów roślinnych 
pobiera. Nader sumienne i ścisłe rozumo
wanie, którego powtarzanie byłoby nas tu 
taj zbyt daleko zaprowadziło, pozwala przy
puszczać, że autor nowej teoryi przysw aja
nia przez organizm ludzki związków żelaza, 
może jest bliski praw dy, jakkolw iek dal
szym dopiero, w tym kierunku przedsięwzię
tym badaniom, pozostawione jest ostatnio 
w tej sprawie słowo: Bądżcobądź te meto
dy chemii analitycznej, na zasadzie których 
dotychczas twierdzimy, że sole metaliczne 
jako  takie zaw arte są w tkankach organicz
nych, nic w każdym oddzielnym wypadku

') Jakkolwiek niewiadomo, czy w tak  bespośre- 
dniej formie jak w hemoglobinie.

Porówn. , 0  asymilacyi żel;,za'1, Wszechświat 
t. IV, str. 420.

wolne są od zarzutów. Nie znamy wpraw
dzie dotąd jeszcze związków organicznych, 
zawierających metale, których istnienie 
w utworach organicznych mogłoby być po- 
dejrzywane, ale dla twierdzenia, że one rze
czywiście w organizmach nie istnieją, na 
danych dotychczasowych opierać się nie 
możemy.

Lecz chcąc uogólniać hipotezę Bungcgo, 
nie powinniśmy jednak  zachodzić zbyt dale
ko i zapominać o solach w naj właściwszem 
znaczeniu tego term inu i o ich roli w ogól- 
nem gospodarstwie przyrody.

Zasadnicze reakcyje, jakim  ulegają sole, 
będące w warunkach chemicznego współ
działania, dążą ku częściowej lub całkowitej 
wymianie zasad i kwasów. Jeżeli np. do 
rostworu siarczanu potasu dodamy rostwo- 
ru  chlorku sodu, sole te w pewnej części 
wymienią pomiędzy sobą swe zasady i kwa
sy i obok nich mieć będziemy chlorek pota
su i siarczan sodu. Niesłychanie wielką ilość 
reakcyj chemicznych, odbywających się w na
turze i w przemyśle, sprowadzić możemy do 

! tego typu t. zw. podwójnego roskładu. W ąt- 
I pliwości nie ulega, że reakcyje podobne wa- 
i runkują mnóstwo metamorfoz zachodzących 
j z biegiem czasu w państwie mineralnem. 

Pokłady główne w ten sposób dają matery- 
ja ł do utworzenia wielu skał t. zw. podrzę
dnych.

Wobec niewątpliwego istnienia rozmai
tych soli w organizmach trudno przypuścić, 
żeby i tu podobne reakcyje chemiczne nie 
zachodziły. Dla przykładu zatrzymamy się 
chwilkę nad jednym  charakterystycznym  
objawem fizyjologicznym, który  znów wy- 

j  padnie nam objaśnić w świetle teoryi Bun- 
| gego. Wiadomo, że sól kuchenna jest jedy- 
| nym związkiem nieorganicznym, jak i orga- 
’ nizm ludzki przyjm uje zzewnątrz in na tu 

ra, niezadawalniając się, jak  to ma miejsce 
z innemi solami, temi je j ilościami, jak ie  za
w ierają zwykłe nasze pokarmy roślinne 
i zwierzęce. Bliższe badanie tego nader cie
kawego faktu doprowadza jednak do prze
konania, że soli kuchennój pożądają tylko 
te organizmy zwierzęce, które jedynie albo 
przeważnie żywią się pokarmami roślinne- 
mi. Te ostatnie zaś analitycznie badane wy
kazują ilość chloru i sodu prawie równą ilo
ści tych pierwiastków w pokarmach zwię-<



rzęcych, <ilc ilości związków potasu (lwa do 
czterech razy większe. Przypuśćm y teraz, 
że sól potasu, np. jego fosforan znajduje się 
w rostworze obok chlorku sodu, w takim  
razie utworzy się clilorek potasu i fosforan 
sodu. Jeżeli więc wskutek rezorpcyi fosfo- 
ran  potasu (z pokarmów roślinnych) dosta
nie się do krwi zwierzęcia roślinożernego, 
musi on z chlorkiem sodu niezbędnym sk ła 
dnikiem osocza krwi, dać fosforan sodu i chlo
rek potasu. Te ostatnie dwie sole jak o  zbyte
czne zostają przez nerki wydzielone w celu 
utrzym ania normalnego składu krw i. P rz y j
mowanie więc soli potasowej pociąga za so
bą wydzielenie z krw i pewnej, ilości chloru 
i sodu, a dla pokrycia tego braku  organizm  
zzew nątrz je  w postaci soli kuchennej po 
bierać musi. To, co tu  teoretycznie obja- 
śnionem zostało, potw ierdził Bunge we 
wszystkich szczegółach w szeregu doświad
czalnych badań porównawczych ‘). Potrzeba 
dodawania soli kuchennej do pokarmów ro 
ślinnych zostaje w ten sposób wyjaśniona 
na zasadzie reakcyi podwójnego roskładu 
w solach. Reakcyj takich, choć mniej mo
że w ekonomii ciała ludzkiego i zwierzęcego 
wydatnych, moglibyśmy jeszcze wiele tu taj i 
przytoczyć.

Mnóstwo jes t zjawisk w naturze, regu lu 
jących te ustawiczne zmiany, dzięki którym  
wieczna młodość natu ry  je s t nieubłaganym  
postulatem  wiedzy i myśli ludzkiej. Żadne 
z tych zjawisk nie ma, według naszego po j
mowania harm onii wszechświatowej, p ierw 
szeństwa przed drugiem; wszystkie one są 
pomiędzy sobą równoważne. Tylko um ysł 
nasz, wciąż systematyzujący, w celach czy
sto praktycznych, wysuwa naprzód jedne 
zjawiska, ukryw ając w cieniu inne. Lecz 
poznawszy prawo, rządzące pewnem zjaw i
skiem, czyli pojąwszy samo zjawisko, usu
wamy tem samem wytworzoną przez nas 
sztuczną granicę. Coraz częstsze pow tarza
nie tego samego procesu myślowego dopro
wadza nas do uogólnień obejm ujących coraz 
więcój praw  i mnóstwo, dawniej zgoła z so
bą niepowiązanych zjawisk, pojąć jedynie 
możemy jako wynik jednego z wielkich

') „Ueber die Bedeutung des Kochsalzes und  das 
V erhalten der Kalisalze im m enschlichen Organis- 
mus“. Zeitschr. fiir physiolog. Chemie, 1873, str. 104.

praw  rządzących w przyrodzie. Umysł 
nasz jednak  i w tym razie jeszcze zupełnie 
zaspokojonym być nie może. Słusznie zau
waża Liebig: „W  naturze żadne prawo nie 
istnieje samo przez się, lecz wszystkie ra 
zem są tylko ogniwami w łańcuchu praw, 
k tóre same znów są podporządkowane 
wyższemu i najwyższemu p raw u ”. Zbyte- 
cznem byłoby tu  rozwodzić się nad tem, że 
właśnie w taki sposób skierowaną je3t cała 
usilna umysłowa praca ludzka.

Z tego, co w tak niedokładny i wcale nie 
wyczerpujący sposób w k ilku krótkich szki
cach przedstawiłem, wyniósł czytelnik nie
zawodnie przekonanie, że do tych najwyż
szych celów, jakie sobie nauka stawia, bar
dzo jeszcze daleko — nieskończenie daleko. 
Jedynie tylko przeświadczenie o w ytrzym a
łości natu ry  ludzkiej, stawiającej skuteczne 

j  zapory wszelkim z zewnątrz wdzierającym 
| się przeszkodom, zmusza do głębokiej wia

ry  w to, że przyszłość okazywać nam bę
dzie zjawiska natu ry  w coraz jaśniejszem 
świetle. Od tego nieprzepartego dążenia 
ku prawdzie powstrzymać nie zdoła nowo
czesnych Prometeuszów obawa kary, jaką 
przez zazdrość bogów ściągnął na siebie ich 
mityczny praojciec...

P o s i e d z e n i e  p i e t 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. 21 Października 1886 
roku, w lokalu Towarzystwa, o godzinie 8 w ie: 
czorem.

1. P rotokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. Sekretarz komisyi odczytał zawiadomienie, p rzy 
słane przez p. W ierzbowskiego z Galicyi do Komisyi 
teo ry i ogrod., w którem  p. W. donosi, że z badań 
czynionych przez siebie nad wędrówkami ptaków, 
doszedł do przekonania, że p tak i wędrowne posiada
ją  poczucie magnetyzmu ziemskiego i w locie, w cza
sie wędrówek wiosennych i jesiennych, kierują się 
właśnie tem  poczuciem. Nadto p. W. zwraca uwagę 
na ważność stacyj ornitologicznych w połączeniu 
z magnetycznemi. Obserwacyje swoje p. W. prze
prow adził na bocianach i żórawiach.

3. Następnie przewodniczący Komisyi d r W. Szo- 
kalski mówił „o czułku (Mimosa pudica)“. Po opisa
niu budowy czułka, d r S. zwrócił uwagę na ruchy  
wykonywane przez czułka, gdy ta  roślina układa się 
do t. zw. snu i następnie rozbudza się. Dalej d r S.
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wyróżnił ruchy, jakie  czułek wykonywa pod wpły
wem rozm aitych bodźców chemicznych, fizycz
nych i mechanicznych, kładąc szczególny przycisk 
na energiczność wspomnianych ruchów, które w zu
pełności dają się podciągnąć pod ruchy zwierzęce. 
Opisał szczegółowo wyniki własnych doświadczeń, 
które przeprowadził na czułku, a mianowicie; 
a) zachowanie się czułka przy podrażnieniach me
chanicznych, ja k  wstrząśnieniach, zakłuciu, pociera
niu i t. p , b) zachowanie się tej rośliny przy dzia
łaniu światła, ciepła i elektryczności, c) wreszcie 
pod wpływem chloroformu i kokainy. Zakończył 
Szanowny Prezes swojg pogadankę, wyjaśnieniem 
przyczyn, które powodują dwoiste ruchy czułka.

Na tem  posiedzenie ukończone zostało.

KBO NiKA N A U KO W A.

A STRONOMIJA.
—  Nowa teory ja  s ło ń c a . Znany astronom I. Delau- ' 

nay przedstaw ił Akademii nauk w Paryżu pogląd 
swój na budowę słońca i na powstawanie plam oraz | 
pochodni. W edług tej teoryi słońce składa się z j ą 
d ra  nader gorącego, utworzonego z m etali w stanie 
ciekłym; wokoło niego unosi się atmosfera o tempe- j  

ra tu rze  bardzo wysokiej, o bardzo wielkiem ciśnie
niu i utworzona prawie wyłącznie z wodoru. W sku
tek  znacznego ciśnienia atmosferycznego jądro  za
wiera w rospuszczeniu znaczną ilość gazu, pocho
dzącą z atm osfery. Ciśnienie to  zresztą roskłada się 
niejednostajnie, jest ono słabsze na biegunach i na 
równiku, najwigkszość zaś przedstawia po obu stro 
nach równika w jego pobliżu; ma to pewną analo- 
giją do stosunków zachodzących w atmosferze ziem
skiej. Podobnie jak  na ziemi owo ciśnienie atm o
sferyczne ulega zmianom.

Plam y są następstwem oswobadzania się wodoru, 
poprzednio w jąd rze  rospuszczonego; zachodzi to 
wskutek obniżania się ciśnienia w danej okolicy, ga
zy zaś, uchodząc od wnętrza słońca aż do skrajów 
atmosfery, rosszerzają się i sprowadzają obniżenie 
tem peratury. Pochodnie natom iast słoneczne są obja
wem działania wręcz przeciwnego; pod wpływem 
znacznych ciśnień wodór opada i rospuszcza się 
w jądrze, zagęszczenie zaś to  sprowadza wzrost tem
peratury.

W idzimy z tego, że teoryja Delaunaya, różni się 
zupełnie od pomysłów Fayea i raczej, co do ogól
nych swych zasad zbliżona jes t do pierwotnej teoryi 
Kirchhoffa, który również przyjmował jąd ro  ciekłe. 
Z resztą oparta jes t na zupełnej analogii do ruchów 
występujących w naszej atmosferze. Cyklony usu
wają powietrze z danej miejscowości na zewnątrz 
i połączone są ze spadkiem barom etru; anlycyklony 
natom iast ściągają powietrze z okolic i zachodzą 
wraz ze wzrostem ciśnienia atmosferycznego. P la
my zatem  słoneczne według D elaunaya są to cyklo
ny, pochodnie zaś antycyklony słoneczne. (Comptes 
rendus). & K.

FIZYKA.
—  Nowa m etoda o zn a cza n ia  spółczynniK a ro zs ze rza l

ności c ia ł s ta ły c h , proponowana przez p. R oberta 
W eberta, polega na tej zasadzie: Jeżeli ciało stało 
zawiesimy tak , aby ono kołysać się mogło jako wa
hadło, to czas jego wahnięć w próżni zależy od po
staci ciała, od jego masy i odległości cząstek od osi 
obrotu. W  dwu tem peraturach różnych, odległości 
cząsteczek od osi obrotu są różne, czasy przeto wa
hnięć w obu tych warunkach będą różne. Dla da
nego przeto ciała zachodzi związek oznaczony mię
dzy jego tem peraturą, spółczynnikiem rosszerzalno- 
śei, wymiarami i trw aniem  wahnięć. Z tych da
nych spółczynnik rosszerzalności obliczyć więc moż
na. (Comptes rendus).

S. K.

BOTANIKA.
—  P odnoszenie się wody w roślinach. Leo E rrera  

w celu wykazania, jaką drogą woda w roślinach po
dnosi się od korzeni do transpirujących liści, wyko
nał następujące doświadczenie. Rospuszcza się 20 
części żelatyny w ICO częściach wody przy 33°; żela
tyna pozostaje w rostworze póki tem peratura nie 
obniży się do 28°; rostwór podobny zabarwia się tu 
szem chińskim, który roślinom zupełnie nie szkodzi. 
W  żelatynę tak  przygotowaną i nagrzaną do 30°—3311 
zanurzone były gałęzie Yitis vulpina i obcięte pod 
powierzchnią płynu; ten ostatni przeniknął w tkankę 
drzewną i można było widzieć, jak zabarwiona na 
czarno żelatyna podniosła się na 10 do 20 cm od pła
szczyzny przecięcia. Potem każdą ściętą gałęź wło
żono do zimnej wody i od dolnego końca odcięto 
krążek na kilka milimetrów grubości, tak, że z wo
dą zetknęła się gładka płaszczyzna przecięcia, a 
stw ardniała żelatyna wypełniała tylko wnętrze ko
mórek, niepokrywając bynajm niej błon komórko
wych; okazało się z doświadczenia, że wszystkie’ 
nastrzyknięte żelatyną gałęzie usychały już po upły
wie paru godzin, tymczasem gdy inne podobneż ga
łęzie, wzięte dla kontroli, ścinane pod wodą lub na
wet na pow ietrzu i wstawione do wody przez czas 
długi trzym ały się w stanie zdrowym. Jeżeli zaś 
od gałęzi nastrzykniętej po upływie pół godziny od
ciąć całą część wypełnioną żelatyną, to  druga wsta
wiona do wody będzie się trzym ała w stanie świe
żości. Na podstawie swego doświadczenia L. E rre 
ra uważa za fakt dowiedziony, że woda w roślinach 
podnosi się po wnętrzach komórkowych a nie po ich 
błonach, jak  to  przypuszcza Sachs w swej teoryi im- 
bibicyjnej. St. 1).

Posiedzenie 16-tc Komisyi stałej Teoryi 
ogrodnictwa i Nauk przyrodniczych po
mocniczych, odbędzie się we czwartek dnia 
4 Listopada r. b., o godz. 8 wieczorem, w lo
kalu Towarzystwa Ogrodniczego (Chmiel
na, 14). Porządek dzienny:

1. Odczytanie protokułu posiedzenia po
przedniego.

2. P . W ł. Gosiewski, mag. n. mat. „O bu
dowie m ateryi”.
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B u l e t y n  m. e t e o r o l o g - i c z n ^ y
za  tydzień od 20  do 26 P a id i ie r u ik a  r. b.

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

D a t a

20 Środa
21 Czwartek
22 Piątek 
2.! Sobota
24 Niedziela
25 Poniedz. 
20 W torek

Średnie
ciśnienie
barom e
tryczne

T em peratura

n  & ^

. 05 3 CJ
*3 ^O

fcc-r4 Kierunek w iatru
1 Suma 
opadu

U w a g i .

Śred. ! Max. 1 Min f. S S

749,07 9,4 14,0 5.4 , s 89 N E,ESE,E 0,0 pochmurny
750,75 9/» 11,0 6,8 7.8 91 NNE,NNE,NNE | 0,0 pochm urny
744,70 1,9 7.1 0.9 5,1 96 NE.ENE.N 10,0 poch. desz. dz. cały
751,28 2,0 3.6 0.5 5,1 96 N.NNW .NNE 2,4 poch. d.dz c d r śn.w.
760,8.S 1,8: 2,5 j 0,1 4,6 87 N NE,NNE.NNE 0,2 poch , deszcz w noc.
764,07 —0,3 2.0. —1,5 3,9 88 N E,EN E,EN  E 0,0 pochm urny
762,80 0,8. 2,3; - 1 ,0 4 2 86 N E,EN  B, NE 0,0 pochmurny

Abs. | Abs. [
max. min.

754,92* 3,5 14,o! - 1 ,5 5,5 90 — 12,6
Średnie 

z tygodnia , *------- —1“ I -- 7“ 1 * 1” -J-   I I ---- I
UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, w ilgotność 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 -ój 
po południu i 9-ej wieczorem.

OG-ŁOSZBNTB.

P A M I Ę T N I K  F I Z Y J O G R A F I C Z N Y
tom Y  za rok 188S

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

i t r  lik tom u  I ' M M*ainięłnika W izy jograficzncgo  za  rok  I S S 6
już zbliża się ku końcowi. P rzedpłatę, w ilości rs. 5, a z przesyłki} pocztową, rs. 5 kop. 50, 
można nadsyłać pod adresem: W ydawnictwa Fam. Fizyjoyr.Krakowskie-Przedmieście N r  66.

oruSciŁo p r a s ę  d z ie ł o  

J. NATANSONA
r

Świat istot najdrobniejszych
Tem X .

8° str. 268, tab l. litogr, 3 i drzew oryty w tekście. 
W arszawa, nakł. Red. W szechświata, druk E . Sław 
skiego. Tom ten  stanowi odbitkę z szeregu a r ty 
kułów, zamieszczonych w III i IV t. W szechświata.

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

TREŚĆ. Stacyja zoologiczna w Roskoff, napisał 
Mag. Józef Nusbaum. — O budowie błony kom órko
wej rośliny, podał S Grosglik F izyczno-techui-
czny in s ty tu t państwowy, podał P  —Zdolności um y
słowe m ałp i ich instynkty towarzyskie, przez Kle- 
m encyją Royer, tłum . B. — Główne fazy obiegu 
m ateryi w naturze, skreślił Maksymilijan Flaum. — 
Towarzystwo Ogrodnicze. — K ronika naukowa. — 
B uletyn meteorologiczny. — Ogłoszenia.

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

Ao3bojicho UeH3ypoio. BapinaBa, 17 OKTHÓpn 1886 r. Druk Em ila Skiwskiego, Warszawa, Chmielna AS 26.


