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NOWY TYP

O W A D O Ż E R N O Ś C I
W  ŚW IE C IE  ROŚLINNYM .

Charakterystyczno, cechą, roślin, odróż
niającą je  od zwierząt, jest zdolność wy
twarzania z ciał nieorganicznych związków 
organicznych; zdolność tę zawdzięczają one 
obecności W ich komórkach chlorofilu czyli 
zieleni. Są wszakże w świecie roślinnym 
wyjątki, nieposiadające wcale zieleni albo 
też tak mało, że wytwarzane przy jej po
mocy związki organiczne nie są w stanie 
zaspakajać potrzeb rośliny. W  takich ra 
zach roślina żywi się, podobnie ja k  zwierzę, 
związkami organicznemi, otrzymywanemi, 
albo raczej branemi z ustroju innych roślin | 
lub nawet zwierząt. Jeżeli grabież taka od- j 
bywa się na żywych roślinach lub zwierzę- ( 
tach, to ustrój grabiący nazywa się pasorzy- 
tem, jeżeli zadawalnia się tylko objadaniem 
trupów lub gnijących szczątków, zwie się J

saprołitem. Jeżeli wreszcie, wyzyskiwacz 
sam jest wyzyskiwany, t. j .  jeżeli w zamian 
za otrzymywane pożywienie musi służyć 
swemu gospodarzowi, wtedy mamy przy
kład symbiozy, spółki, jak  np. spółka grzy
bów. z wodorostami u porostów (Schwende- 
ner, Bornet), albo grzybów z korzeniami 
drzew u M ycorrhiza (Frank, Kamieński).

Zupełnie odrębny i niezmiernie ciekawy 
sposób żywienia się znajdujemy u całego 
szeregu roślin, znanych powszechnie pod 
nazwą „owadożernych.”

Istnieje bardzo wiele roślin, posiadają
cych specyjalne narządy, przy pomocy któ
rych drobne zwierzęta, dotykające ich liści 

[ lub innych organów (np. kwiatów), zostają 
przez nie chwytane i zatrzymywane. W  je 
dnych wypadkach organy te wydzielają ma- 
teryje kleiste i przy ich pomocy zatrzymują 
zwierzęta; w innych występują klapy, zapa
dające się nad nieostrożnemi ofiarami; w in
nych wreszcie, znajdujemy prawdziwe pu
łapki, do których wejść bardzo łatwo, z któ
rych wybrnąć jednakże niepodobna.

Co się tyczy bijologicznego znaczenia 
tych urządzeń, to badania wykazały, że po 
większej części mają one na celu zabespie- 
czenie kwiatów od owadów, szukających
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w nich miodu a nieprzynoszących wzamian 
roślinie żadnych korzyści. N iektóre tylko 
z tych roślin, chwytających zwierzęta, nie 
zadawalniają się tem, lecz schwytawszy 
nieprzyjaciela, zjadają, go jeszcze. Są to 
właściwe owadożerne rośliny.

Sposoby chw ytania zw ierząt przez rośli
ny są, bardzo rozmaite. Można powiedzieć, 
że istnieje praw ie tyleż sposobów chw yta
nia, ile gatunków roślin chwytających.

W sysanie natomiast i traw ienie substan- 
cyj pożywnych, znajdujących się w schwy
tanych zwierzętach, odbywa się bardzićj je 
dnostajnie. Do ostatnich lat znane były 
tylko dwa następujące typy: 1) Niektóre 
rośliny owadożerne wydzielają przy zet
knięciu z ustrojem  zwierzęcym z specyjal- 
nych gruczołów płyn, składający się prawie 
wyłącznie z pepsyny i kwasów organicz
nych, w którym  substancyje białkowe się 
rospuszczają, poczem zostają wessane zapo
mocą specyjalnycli narządów (np. D rosera);
2) inne znów nie posiadają gruczołów, w y
dzielających pepsynę; schwytane zw ierzęta 
um ierają w pułapkach, gniją i roskładają 
sic w nich, a produkty gnicia zostają wessa
ne przez komórki ssące, znajdujące się na 
dnie pułapek (np. Nepenthes). Do dwu po
wyższych typów przybył jeszcze typ trzeci, 
w zupełności przypominający sposób ży
wienia się korzenionóżek (Rhizopoda). W y
stępują tu mianowicie z komórek ruchliwe 
niteczki protoplazmatyczne albo wyrostki 
(nibynóżki korzenionóżek), otaczające ofiarę 
jak b y  siatką i wysysające z niój substancyje 
białkowe. Poznanie tego typu zawdzięcza
my panom A. K ernerow i i B. W ettsteino- 
wi z W iednia; wyniki badań tych uczonych 
postaramy się poniżój treściwie przed
stawić.

W  r. 1877 Franciszek Darwin, syn K a 
rola Darwina, ogłosił wyniki swoich obser- 
wacyj nad włoskami gruczołkowatemi liści 
szczeci polnćj (Dipsacus sylvestris). D o
strzegł on mianowicie, że z główek gruczoł
kowatych włosków, znajdujących się na li
ściach (kubkach, ascidia) szczeci polnćj (D. 
sylvestris), pod wpływem najsłabszych na
wet podrażnień występują wyrostki nitko
wate, składające się z protoplazm y, zmię- 
szanój z pewną substancyją gumową. Na 
zagadzie całego szeregu doświadczeń wniósł

F . Darwin, że pierwotnie protoplazma, znaj
dująca się w tych występujących z komórki 
nitkach, służyła tylko do pomocy przy wy
dzielaniu owój gumowój materyi, późniój 
zaś została też zastosowana do innej czyn
ności, do żywienia rośliny w ten mianowi
cie sposób, że nitki owe zaczęły wsysać 
białkow ate substancyje z owadów i wogóle 
zwierząt, k tóre dostały się do liści (kubków) 
Dipsacus, będących jak  u dzbanecznika 
(Nepenthes) prawdziwem i pułapkami dla 
drobnych zwierząt; Dipsacus jes t więc obe
cnie, zdaniem F r. Darwina, rośliną owado- 
żerną. Obserwacyje i doświadczenia jego 
nie wydawały się jednak innym  uczonym 
wystarczającemi dla stanowczego rossti-zy- 
gnięcia kwestyi i prof. Ferdynand Cohn 
w W rocław iu, sprawdzając jego badania,

Fig. 1. Część łodygi podziemnej Lnskiewnika,

doszedł nawet do innego zupełnie wniosku 
co do znaczenia owych nitek protoplazma- 
tyczno-gumo wycli, które, jego zdaniem, wy
stępują jedynie wskutek pęcznienia jakiejś 
wydzieliny (ekskretu).

Podobne obserwacyje, też niezupełnie 
jasne i rosstrzygające robił F . Ludw ig nad 
włoskami gruczołkowatemi żółtwi (S il- 
phium  perfoliatum) i W. Breitenbach nad 
takiemiż samemi organami przewdziękli 
(Commelyna sp.) Kwestyja, czy bijologi- 
czne znaczenie owych nitek protoplazma- 
tycznych odpowiada znaczeniu zupełnie po
dobnych do nich nibynóżek Rhizopodów, 
została rosstrzygnięta dopiero w zeszłym 
roku przez K ernera i W ettsteina, na pod
stawie obserwacyj dwu roślin: łuskiewnika 
(L athrea squamaria) i zagorzałka (Bartsia 
alpina).

Łuskiew nik zwyczajny (Lathrea squama- 
ria) jes t rośliną pozbawioną chlorofilu, bar
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dzo powszechną, w liściastych lasach E uro
py '); jak  większa część szelężnikowych 
(Rhinanthaceae) rośnie ona pasorzytnie na 
korzeniach drzew. Korzenie jej w miej
scach zetknięcia się z korzeniami gospoda
rza wypuszczają, krótkie wyrostki, przebi
jające korzenie tego ostatniego aż do dre
wna i wysysające wznoszący się w nich sok: 
wyrostki te nazywają, się ssawlcami czyli 
haustoryjami. Ssawki łuskiewnika, jak  
wogóle wszystkich szelężnikowych, wsysają, 
tylko t. zw. oskolnicę t. j .  sok wstępujący, 
surowy, jeszcze nieasymilowany przez li
ście pod wpływem światła; dlatego też rośli
ny te mają po większćj części liście zielone,

Łuskiewnik posiada, jak  wiadomo, bujnie 
rozwinięte kłącze, którego rozgałęzienia gę
sto okryte łuskowatemi liśćmi (fig. 1) mogą 
bespośrednio wydawać pędy nadziemne. 
Łuskowate liście kłącza odznaczają się 
szczególną budową; wierzchołki ich prze
gięły się w tył i na dół i zrosły się z zawi- 
niętemi brzegami, wskutek czego poniżej 
ogonków ich utworzyły się szerokie zagłę
bienia (fig. 2, g), z któi*ych roschodzą się 
promienisto wąskie kanaliki * w zgrubiałe 
miejsca przewinięcia się wierzchołka i brze-

gÓVV-Na naskórku liści w zagłębieniach i ka- 
* nalikach znajdują się dwojakiego rodzaju

Fig. 2." Przecięcie podłużne liścia Łuskie w nika '(po
większ onego): a miejsce przyczepienia liścia, 6 — c 
górna powierzchnia liścia, który przy e zagina się 
ku dołowi, f  dolna powierzchnia liścia, z wejściem 

do jam y zagłębienia g.

by mogły przerabiać wodę, dwutlenek wę
gla powietrza i oskolnicę dostarczaną przez 
ssawki na wodany węgla i inne składowe 
części ustroju roślinnego. Łuskiewnik zie
lonych liści nie posiada, nie jest więc w s ta 
nie wytwarzać połączeń organicznych z ciał 
nieorganicznych, dostarczanych przez ssaw
ki. Musi przeto istnieć jakieś nieznane do
tychczas źródło, dostarczające mu tych osta
tnich.

')  W okolicach Warszawy znaleśó ją  też można 
mianowicie w ogrodzie w Mokotowie, gdzie rośnie 
nawet dosyć obficie.

gruczołki: jedne są osadzone na trzonku 
i mają główkę dwukomórkową (fig. 4); tych 
jest bardzo dużo; drugie, których ilość jes t 
znacznie mniejsza, są siedzące (fig. 3, b) 
i składają się z płaskiej komórki podstawo
wej, na powierzchni której znajduje się 
trzy do czterech wypukłych na zewnątrz 
komórek.

Do komórek podstawowych gruczołów 
siedzących dochodzą stale końcowe, naj
cieńsze rozgałęzienia wiązki naczyniowej, 
wchodzącój w ogonek łuskowatego liścia.

Do zagłębień i kanalików podziemnych łu* 
skowatych liści łuskiewnika bezustannie 
wchodzą drobne zwierzęta, jak  wymoczki, 
anguillulidae, drobne owady i t. p.; przy

Fig. 3. Kawałek liścia poprzecznie przeciętego, 
przy silnem powiększeniu, w którym  widać sie
dzący gruczoł i połączenie komórki podstawowej 

a z końcem wiązki naczyniowej g,
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zetknięciu się ich z wyżćj opisanemi gru- 
czołkami następuje niezmiernie dziwne zja
wisko: z komórek, składających główki g ru 
czołów osadzonych na trzonku (fig. 4), ja -  
koteż z wypukłych komórek, stanowiących 
powierzchowną warstwę gruczołów siedzą
cych (fig. 3, b), występują nitki protoplaz- 
matyczne, otaczające ofiary i zatrzym ujące 
je , ja k  nibynóżki Rhizopodów.

Szczególnych pVzy tem wydzielin nie za
uważono. Że zwierząt, które się do zagłę
bień dostały, badacze po niejakim  czasie 
znajdow ali tylko szczątki, ja k  szczecinki, 
zewnętrzne, twarde (szkieletowe) części owa
dów i małe, beskształtne bronzowe bryłki* 
organicznej materyi; substancyje zaś biał-

Fig. i .  Gruczołek (członek) główkowaty z w yrost
kami protoplazmy, przechodzącemi przez ścianki 

komórki główkowatej; silnie powiększony.

kowe prawie że bez śladu znikały; należy 
więc przypuścić, że owe nitki protoplazm a- 
tyczne uskuteczniają też i wsysanie substan- 
cyj pożyAYnych z ustroju schwytanych zwie
rząt, tak samo ja k  nibynóżki Rhizopodów; 
prawdopodobnie też tylko nitki wychodzą
ce z komórek gruczołów siedzących, do k tó 
rych jedynie dochodzą rozgałęzienia wiązki 
naczyniowej, służą do wsysania p ożyw ien ia , 
nitki zaś, wypuszczane przez gruczoły osa
dzone na trzonku, zatrzym ują tylko ofiarę, 
by nie uciekła.

Mamy więc w łuskiew niku roślinę paso- 
rzytną, która z jed n a j strony z korzeni go
spodarza wysysa sok pożywny, z drugićj j e 
dnocześnie chwyta w odrębny zupełnie spo
sób drobne zwierzęta i z nich czerpie nie

zbędne jćj do życia substancyje organi
czne.

D ruga roślina, badana przez tych samych 
autorów , zagorzałek (Bartsia alpina), jest 
jeszcze dziwniejsza: nietylko jest owadożer- 
na i jako pasorzyt wysysa z korzeni go
spodarza soki, ale może jeszcze samodziel
nie wysysać substancyje pożywne z ziemi 
przy pomocy korzeni; roślina ta nadto nie 
jes t pozbawiona chlorofilu, jak  łuskiewnik, 
może więc sama wytwarzać połączenia or
ganiczne z substancyj nieorganicznych.

Fig. 5. Przecięcie poprzeczne pączka podziemnego 
B artsia alpina; powiększone.

Nie będziemy rośliny tćj opisywać szcze
gółowo, zastanowimy się tylko nad tem, co 
w nićj nowego znaleźli pp. K erner i W ett- 
stein. Narządy, zapomocą których chwyta 
ona zwierzęta i wysysa z nich substancyje

białkowe znajdują się na podziemnych pą
kach rośliny (fig. 5), które kształtem swoim 
przypom inają pąki kasztana (Aesculus 
hippocastanum) i których bezchlorofilowe 
łuski częściowo zakrywają się wzajemnie 
jak  dachówki; brzegi łusk są przytem  w ten 
sposób zwinięte, że tworzą kanaliki zakoń
czone ślepo w miejscach, gdzie pomiędzy

Fig. 6. Brzeg łuski pączka Bartsia, w przecięciu 
poprzecznem, z włoskami (przyrządam i) trzonecz- 
kowatemi (o) i beztrzoneczkowatemi (6), silnie 

powiększony.
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dwie górne łuski zachodzi trzecia, leżąca ni- 
żój i częściowo je  pokrywająca. W  kanali
kach tych znajdują się mnićj więcćj w ten 
sam sposób, co i u łuskiewnika, zbudowane 
gruczołki, mianowicie osadzone na trzonku 
z główką, złożoną z dwu komórek i siedzą
ce (fig.6), też z dwu komórek złożone, przy- 
czem obiedwie leżą w jednój warstwie i są 
nazewnątrz wypukłe, tak, że m ają razem 
kształt półkulisty.

Z komórek gruczołów wychodzą pod 
wpływem podrażnień nitki protoplazmaty- 
czne, można więc przypuszczać — tembar- 
dziój, że drobne zwierzątka wchodzą do wy- 
żój opisanych kanalików bardzo często — 
że one i tutaj służą do chw ytania i wysysa
nia zwierząt, jakkolw iek samego zjawiska 
chwytania i spożywania ofiar dotychczas 
nie obserwowano.

Na pozór przypuszczenie takie może się 
wydawać nieuzasadnionem i zbytecznem 
wobec tego, że z podziemnych pąków B art- 
sii, tworzących się w końcu jesieni, rozwi
ja ją  się w następnym roku pędy, których 
liście posiadają podostatkiem zieleni (chlo
rofilu) i mogłyby w połączeniu z korzeniami 
odżywiać roślinę. Ale, jeżeli rozważymy, 
w jakich warunkach Bartsia żyje, będziemy 
musieli przyznać, że owadożerność jest dla 
niój bardzo korzystna, nawet potrzebna.

B artsia alpina należy mianowicie do ro
ślin, rosnących na północy i na szczytach 
gór, t. j. w takich miejscach, gdzie nadzie
mne organy roślin są czynne przez kilka 
zaledwie letnich miesiący. Po upływie tych i 
kilku miesięcy nadziemne części północ
nych roślin albo zupełnie umierają, albo po
zostają nadal zielonemi, ale są pokryte g ru 
bą warstwą śniegu i wszelkie czynności ży
ciowe przerywfają się na dziewięć lub dzie
sięć miesięcy. Śniegi w miejscach wegie- 
tacyi Bartsii spadają, kiedy ziemia jeszcze 
nie przem arzła, a coraz grubiejąca warstwa 
śniegu chroni ziemię od przemarznięcia i za
chowuje w nićj przez całą zimę tem pera
turę o kilka stopni wyższą od zera.

P rzy  takićj tem peraturze ani zwierzęce, 
ani roślinne życie nie zatrzym uje się całko
wicie i Bartsia, wysysając z zw ierząt biał
kowate substancyje podczas swego dziewię
ciomiesięcznego podziemnego życia, może 
w ten sposób nagromadzić dosyć m ateryjału |

zapasowego, by z'nadejściem lata w ciągu 
kilku tygodni rozwinąć pospiesznie łodygę, 
liście i kwiaty.

Julijan Steinhaus.

S ł S T E M M A  NATURALNA USTRO J ÓW
I N A JN IŻSZE K RESY  ŻYCIA.

(Ciąg dalszy).

Istoty ożywione, zamieszkujące obecnie 
powierzchnię kuli ziemskiój, tak pod wzglę
dem swego wydoskonalenia, jak  i pod wzglę
dem rozwoju swych funkcyj życiowych, bar
dzo się między sobą różnią. Obok wysoko 
uorganizowanych znajdują się i inne, budo
wy jaknajprostszój. Te ostatnie przeto, na 
jedynem  drzewie rodowem ustrojów, ozda
białyby wierzchołki gałązek, biorących 
swój początek bardzo nisko, w pobliżu pnia 
osiowego. Jak  wytłumaczyć sobie zjaw i
sko, że wogóle te, tak bardzo proste istoty 
dotrwały podziśdzień przy życiu? Miałyż- 
by one od zaczątków życia organicznego na 
ziemi przetrwać aż dotąd bez zmiany, gdy 

| inne niezachwianie zdążały do coraz to 
większego wydoskonalenia się? Przypusz
czenie takie, aczkolwiek nie niemożliwe, nie 
jest jednak prawdopodobneln. To' też wie
le bardzo głosów oświadczyło się różnemi 
czasy przeciw takiem u przypuszczeniu. Sko
ro jednak nie zechcemy cofać się z naj- 
prostszemi, obecnie żyjącemi istotami wstecz, 
przez wszystkie okresy bytu ziemi, do epo- 

| ki pierwszego powstania życia, to jedno 
jedyne pozostanie nam przypuszczenie,

[ a mianowicie hipoteza późniejszego ich 
powstania, otwierająca nowe widnokręgi 

| w dziedzinie teoretycznych naszych rozmy
ślań. Możnaby bowiem przypuścić, że róż
norodne dzisiaj żyjące istoty najniższej o r
ganizacji nie są bynajmniej ustrojami, k tó
re na niskim szczeblu rozwoju bez zmiany 
pozostały, lecz że przedstawiają zakończe- 

j  nia różnych, rozwiniętych i rozwijających 
'[ się latorośli, które w rozmaitych okresach 

czasu, drogą samorodztwa, powstać musia-
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ły. Uznanie samorodztwa, jak o  sposobu po
wstania czegoś żywego z rzeczy przedtem 
m artwej, nieuniknionem jest teoretycznie 
dla wyjaśnienia początku życia i zachodzi 
tylko pytanie, czy bardziej logicznem jes t 
przypuszczalny fakt sam orodztwa ograni
czyć do jednego, wyjątkowego niby i jedno
razowego tylko zjawiska, czy też uznać mo- 
żebność pow tarzania się tego faktu, nabie
rającego wtedy znaczenia bardziej ogólnego 
praw a przyrody? W arunki do istnienia 
życia na ziemi są dziś równie dobre jak  da
wniej były; możnaby więc łatwo przypuścić 
także, że i w arunki do powstawania życia 
zachować się mogły.

Odpowiedź na to pytanie możnaby prze
cież znaleść na drodze doświadczalnej, — 
tak wielu sądzi. Doświadczenie jedynie 
rosstrzygnąć winno trudną k w es tyj a sa
morodztwa! Otóż, o ile w przedmiocie tym 
czynionemi były doświadczenia, to wyniki 
ich zawsze co do istnienia samorodztwa by
ły natury  ujemnej. W chodzimy tu w dzie
dzinę wielkich sporów, które z namiętnym 
zapałem toczyły się przez parę dziesiątków 

• lat bieżącego stulecia; dziś jednak  należą 
one do historyi i dozwalają, całą sprawę 
z czysto przedmiotowego traktow ać stano
wiska. Gwałtowne utarczki Pasteura z Pou- 
clietem zakończyły się niezaprzeczonem 
zwycięstwem pierwszego, gdy z wszelką 
możliwą, ścisłością, dowiódł, że skoro przy
stęp zarodom życia zostanie zatamowany, 
nic ożywionego, coby widzialnem być mo
gło, wszcząć się w martwym  ośrodku nie- 
może. W  opis doświadczeń P asteura, tylo
krotnie już omawianych, wdawać się tu nie 
będę; wspomnę tylko, że i wszystkie nastę
pne próby wywołania i uzmysłowienia sa
morodztwa uważane być muszą wprost za 
chybione. Następujący przykład niechaj 
nam posłuży do wykazania, ja k  doniosłe n a
stręczać się mogą nieraz trudności. D o
świadczenie nas jiczy, że z martwych 
ziarn mączki czyli zwykłego krochmalu wy
biegają żwawo maleńkie, drobniutkie żyjąt
ka, o których przypuścić nawet trudno, aby 
powstawały inaczej niż przez proste prze
obrażenie samego krochmalu. Rzecz ma 
się jednak  inaczej. Poprzednio bowiem, 
jedna lub więcej istotek, postaci niefore- 
mnój, rozlanej bryłki, zbliżyła się do dane

go ziarna krochmalowego, ogarnęła je i ros- 
plynęła się, tworząc dokoła jego powierzch
ni jaknajcieńszą, delikatną blonkę. Żywa 
ta, dokoła ziarna niewidocznie rostoczona 
powłoczka przetraw ia w swem wnętrzu ma
sę mączki, a z odżywionej już kosztem 
m ateryi krochmalowej istotki macierzystej 
powstają wówczas młode, na wsze strony 
rospraszające się żyjątka, niby żywę części 
z m artwego rozradzające się krochmalu. 
Najnowszemi znów oto czasy dowodzono 
powstawania bakteryj z ziarenek, wchodzą
cych w skład zawartości komórkowej 
w tkance żywych roślin. Okazało się je 
dnak aż nadto prędko, że i to zjawisko po- 
prostu na błędzie obserwacyjnym polega. 
Rośliną, która ten krótkoti-wały alarm nie
dawno wywołała, jes t pewna wodna roślin
ka, o liściach pływających, częstokroć 
w szklarniach ogrodów botanicznych hodo
wana, pochodzenia południowo-amerykań
skiego, do żabiego ścieku zbliżona (Trianea 
bogotensis). Jeśli przy odpowiednio mo- 
cnem powiększeniu poddamy badaniu tkan
kę tej rośliny, to we środku komórek u j
rzymy drobniutkie ciałka, mające zupełnie 
wygląd bakteryj. Przedstaw iają się one ja 
ko drobne, często w rzędy pospajane pręci
ki, załamujące światło, jak  w ogólności balt- 
teryje, dość mocno, a nadto dość żywym za
zwyczaj obdarzone ruchem. Ruch ten je 
dnak, jak  to dość łatwo rospoznać można, nie 
jes t bynajmniej czynnym, lecz polega na bier- 
nem przerzucaniu owych drobniutkich igie
łek przez żywą i poruszającą się zawartość 
sokową komórki; dodanie malej ilości kwa
su solnego wystarcza, by całe te bakteryj o- 
wate twory natychm iast znikły, co dowo
dzi, że pręciki te były to arcydrobne k ry
ształki szczawianu wapnia — soli, bardzo 
w tkankach roślinnych rospowszechnionej.

W  wiekach średnich i w początkach cza
sów nowożytnych, przy powszechnem m nie
maniu, że cała wogóle przyroda jest oży
wioną, nie było oczywiście wyraźnej gran i
cy pomiędzy istotami żyjącemi a substan- 
cyją nieożywioną. Robaki i owady wypro
wadzano z gnijącej materyi organicznej, 
według A rystotelesa zaś nawet żaby i węże 
ze szlamu rodzić się miały. W  miarę, jak  
wiadomości o niższych istotach rosszerzały 
się i rosły a mikroskop coraz to nowsze
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światy drobnych odkrywał ustrojów, samo- 
rodztwo coraz więcój traciło z obszaru, na 
jakim  poprzednio panowało. Czasowo schro
niło się ono na obszary wiedzy, jeszcze nie
znane i niezbadane, lecz na to tylko, aby 
i stąd zostało usuniętem. W ytężoną pracą 
p rzy  trudnych tych badaniach ostatecznie 
stwierdzić zdołano, że życie wszędzie z ist
niejących poprzednio wszczyna się zarodów 
i że najdrobniejsze i najprostsze naw et spo
między istot widzialnych utrzym ują swe ży
cie gatunkowe i zachowują się w przyro
dzie jedynie na drodze rozmnażania się. Sa- 
morodztwo więc wszystkich, znanych nam 
dziś istot powinno być odrzuconem; pytanie 
jednak  polega na tem: czy najmniejsze i naj
bardziej proste spomiędzy znanych nam 
istotek są w rzeczy samej jestestwami naj
drobniej szemi i najprostszemi?

Badanie przyrody stopniowo, coraz 
to dalćj odsuwało dolne granice życia. 
W  miarę doskonalenia się mikroskopu 
i wzmagania się powiększającej siły szkieł, 
poznawaliśmy coraz nowe, przedtem nie
znane żyjątka. Często mniemano przed
tem, że poznano najpierwotniejsze już, naj
prostsze ustroje. Zwłaszcza też poznanie 
pełzaka czyli ameby, istoty, będącej bes- 
kształtną i wszelkich wewnętrznych różni
cowali pozbawioną bryłką białkowej mate- 
ryi, dało w swoim czasie pohop do takiego 
mniemania. Dalsze jednak postępy w wy
robie szkieł powiększających, a także wydo
skonalenie metod, jakiem i przy badaniu 
drobnowidzowem posiłkować się nauczono, 
przekonały nas, że taka bryłka zwana amebą 
daleko znaczniejsze w swem ciele kryje nie
jednolitości, niżby to pierwotnie przypusz
czać było można. Najdrobniejszemi ze zna
nych obecnie istot są bakteryje; niektóre 
spomiędzy nich, kształtu kulistego, dosię
gają zaledwie w średnicy wymiaru jednój 
dwutysięcznej milimetra, co znaczy, że do
piero przez ścisłe ułożenie dwu tysięcy ta 
kich ustrojów, jednego za drugim, mieli
byśmy zakrytą grubość milimetra, t. j . g ru 
bość naszej srebrnej dziesięciogroszówki. 
Kuleczki tych wymiarów przy najmocniej
szych powiększeniach, jakiem i nateraz ros- 
porządzamy, przedstawiają się nam zale
dwie jako punkciki. Miałyżby jednak  przez 
to bakteryje te być rzeczywiście najdro

bniejszemi i najbardziej prostemi żyjątka
mi, jakie istnieją? Przypuszczenie podo
bne, z logicznych chociażby tylko powodów, 
wydaje się arcynieprawdopodobnem. Cóż- 
by to za dziwny był przypadkowy zbieg 
okoliczności, gdybyśmy teraz właśnie, przy 
obecnych naszych środkach badania, dosię
gnąć mieli najniższego kresu życia na zie
mi? Podobne z naszej strony przypuszcze
nie byłoby zarówno nieusprawiedliwionem 
jak  sąd badaczów dawniejszych, dla których 
ostatecznym kresem życia były najdrobniej
sze i najprostsze podówczas wymoczki. D a
leko logiczniejszem wydaje się przypuszcze
nie, że dalej ku dołowi, poza znanemi 
nam bakteryjam i ciągną się jeszcze szeregi 
całe drobnych i prostych jestestw.

Do takiego przypuszczenia skłania nas 
jeszcze badanie przejawów życiowych za
chodzących u najniższych z liczby znanych 
dziś ustrojów. Jak  daleko bowiem sięgnęły 
dotychczas w tę stronę badania morfologi
czne (postaci) i fizyjologiczne (czynności), 
wszędy spotkały się z przejawami i zjaw i
skami, względnie złożonej natury, a więc 
wogóle skomplikowanemi, których nie mo
żemy uznać za pierwotne, przyrodzone, t. j. 
materyi żyjącej jako  takiej właściwe, lecz 
z istnienia których raczej wnosić powinniś
my, że wynikły i przyswojonemi zostały 
odnośnym, obserwacyi naszej podległym 
ustrojom przez długi byt poprzedzających 
je  przodków. Pomiędzy bakteryjam i prze
cież znane sa gatunki, których historyja roz
woju zawiłą jest i złożoną, gdzie różnolite 
co do postaci formy jedna z drugiej kolejno 
w niezmiennym porządku powstają. Formy 
nieruchome następują po ruchomych i ruch
liwych, a przez wytwarzanie szczególnych 
zarodników „trw ałych” istnienie gatunku 
zabespieczonem zostaje na długi okres wa
runków niekorzystnych. W ielokrotnie prze
konano się także o podobnie zawiłej wy
trzymałości i odporności tych ustrojów na 
światło, ciepło i czynniki chemiczne, co 
u istot tak  drobnych nieraz podziw praw 
dziwy budzić musi.

Ażeby rozejrzeć dokładniej przejawy ży
ciowe, odgrywające się u najniższych, po
zornie jednorodnych w całej swej masie, 
ustrojów żyjących, zatrzymajmy się pokrót
ce nad grupą takich istot, które jakgdyby
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umyślnie do badań tego rodzaju stworzone- 
mi się wydać mogą.. Jestto  oddzielna gro
madka ustrojów, stojących pomiędzy zwie
rzęciem a rośliną i zaliczanych to do zw ie
rzęcego, to do roślinnego znowu k ró 
lestwa. Nazwra, jak ą  ustrojom  tćj grupy 
nadawano, także chw iała się różnemi czasy 
pomiędzy wyrażeniami: Mycetozoa i Myxo- 
mycetes, co w dosłownem tłumaczeniu ozna
cza raz: grzybozwierzęta, drugim  zaś ra 
zem: śluzogrzyby; właściwie zaś polska ich 
nazwa jest: grzyby śluzowe, lub krócej, ślu
zówce. U stroje te dosięgają niekiedy dość 
poważnych stosunkowo rozmiarów, tak, że 
dla gołego, nieuzbrojonego oka są widzial- 
nemi, z którego to tytułu nie należałoby 
rospatryw ać ich w tem miejscu, gdyby czę
stokroć, na innych znów szczeblach swego 
rozwoju, nie przedstawiały bryłek protoplaz- 
matycznśj, zupełnie gołej masy. Z takiem i 
samoistnemi kaw ałkam i ożywionej masy 
białkowej rzeczą było stosunkowo łatw ą 
przedsiębrać doświadczenia fizyjologiczne, 
ażeby się na tój drodze dowiedzieć, do j a 
kich czynności zdolną jest czysta taka pro- 
toplazma, nieprzedstawiająca żadnych róż
nic wewnętrznych. Śluzówce zachowują 
byt swój w przyrodzie zapomocą drobniu- 
teńkich nasionek, zwanych zarodnikami 
(spoi-y), mających charakter i znaczenie po- j  

jedyńczćj komórki. Zawartość zarodnika j  

składa się z protoplazmy czyli zarodzi, tej 
samej m ateryi białkowatej, k tóra jest pod- j  

stawowym składnikiem  wszelkiej komórki 
roślinnej lub zwierzęcej. Cząstka tćj p ro
toplazmy, od reszty wyosobniona, stanowi 
tu jąd ro  kom órkowe, właściwe zasadniczo 
wszelkiej, czy to roślinnej czy zwierzęcej 
komórce. Celem ochrony delikatnej, mię- 
ki(5j zawartości takiego zarodnika, cała pro- 
toplazmatyczna jego masa ujęta jest dokoła 
błonką zewnętrzną bardziej stałą i tw ardą. 
Gdy taki zarodnik padnie do wody lub gdy 
um yślnie w wodzie go posiejemy, błonka je 
go czyli skorupka pęka, a zawartość w ystę
puje nazewnątrz. G oła wówczas masa za
rodzi, z pęt swych zewnętrznych uwolnio- | 
na, jest niby kroplą, lecz, zdolną będąc do | 
ruchu, zmienia wciąż drobne swe kontury. , 
Ostatecznie, zmiany zarysów kończą się na j  

wydłużonej, gruszkowatej postaci całego j  

ciała, które na przednim swym zaostrzonym I

końcu zwęża się i wydłuża w rzęsę, stano
wiącą dla całości ustroju, noszącego w tym 
stanie nazwę pływki, rodzaj biczyka, któ
rym ona w wodzie steruje i żegluje, żwawo 
się w ten sposób poruszając. Po kilku 
dniach rzęsa pływki znika, zostaje do środ
ka wessaną, a pływka każda zamienia się 
znów na łatwo kształt swój zmieniającą, 
n ieregularną bryłkę luźnej masy. Poprze
dnio jednak , w stanie ruchliwej pływki na
stąpiło rozmnożenie się materyi przez po
dział, tak, że ilość pływek i pochodzących 
od nich luźnych bryłek białka znakomicie 
się zwiększyła. B ryłki, postać swę powoli 
zmieniające, wykonywają ruchy jakby  peł
zające, a stąd im nazwę „pełzaków” nada
no. Pełzaki te, czyli, używając powszech
nego term inu naukowego, ameby, łączą się 
chętnie ze sobą w znaczniejszej liczbie i two
rzą śluzowatą m asę, „plasmodium,” niby 
jednę wielką amebę, widoczną nieraz i dla 
gołego oka. Taki, rozmiarów poważnych 
dosięgający, pełzak porusza się, pełzając, 
po odpowiedniem dla siebie podłożu, wy
puszczając wciąż nowe, a wciągając stare 
odnogi, w ustawicznym ruchu. Używając 
powiększeń dostatecznie mocnych, widzieć 
można pośrodku takiego ciała wartkie stru
mienie i prądy przelewającej się wciąż ze 
środka ku końcom i od brzegów ku środko
wi protoplazmatycznej masy. Całość sta
nowi jednę zawsze śluzowatą masę zarodzi, 
u obwodu bardziej gęstą niż w swym środ
ku, gdzie pośród luźniejszej m ateryi liczne 
znajdują się jąd ra  komórkowe i skupienia 
drobniutkich ziarenek. Większego ponad 
to zróżnicowania dostrzedz niepodobna, 
a jed n ak  masa ta cała wykonywa ruchy 
i zupełną posiada możność wyżywiania się, 
posiada zatem najcharakterystyczniejsze ce
chy życia. Żywienie to odbywa się nietyl- 
ko przez przyjm owanie ciał płynnych ale 
i stałych. Gdy bowiem plasmodium spotka 
na swój drodze ciała, mogące mu służyć za 
pożywienie, otacza je  i wchłania do środka. 
Pochłonięte m ateryje ulegają powoli stra
wieniu, części zaś straw ić się niedające, ja - 
koteż różne przy zjawiskach życiowych po
wstające produkty  przemiany materyi, zo
stają nazew nątrz—odwrotnie—-wydzielone. 
Resztki ciekłego jakby  śluzu, zawierającego 
takie produkty wydzielenia, pozostają jak -
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gdyby trop, po przebytej przez śluzowca 
drodze..—W szystkie te jednak właściwości 
nie wyczerpują obfitego zasobu przejawów 
życiowych, właściwych gołym tym bryłkom 
zarodzi. Jeśli śluzowcowe plasmodyjum 
poddamy działaniu strum ienia wody, z je 
dnej napływającego nań strony, to poruszać 
się ono będzie zawsze przeciw strum ienio
wi. Może ono wtedy pełzać nawet i do gó
ry, przezwyciężając ciężar własnego ciała. 
Tem objaśnić sobie można znajdowanie 
plasmodyjów na łodygach, pniach i liściach 
roślin lub drzew, gdzie często przybierają 
one postać delikatnej, wzorzystej siatki. 
Zarówno i we wnętrzu jakiegokolwiek po
dłoża, dostarczającego śluzowcowi pożywie
nia, ja k  np. w spróchniałych, gnijących 
pniach drzewnych, masa plasmodyjalna po
dąża zawsze ku miejscom, zaspakajającym 
najbardziej jej wrodzone pragnienie wilgo
ci: zbyt mokrych jednak miejsc plasmody
jum  unika, na równi ze zbyt suchemi. Ró
wnież wybierze ono sobie miejsce najbar
dziej odpowiednio ogrzane, wyminie zaś za
równo zagorące ja k  i zazimne legowisko. 
Z miejsc, w których grozić mu poczyna 
brak pokarmu, przenosi się na swem podło
żu, aż dotrze do miejsca,gdzie łatwiej wyży
wić się zdoła. Zjawisko to najwyraźniej 
występuje, gdy naprzykład umieściwszy 
płasmodyja na długim kawałku drzewa, za
nurzymy go jednym  końcem w rostwór, za
wierający części dla śluzowca pożywne. 
W net obaczymy wszystkie płasmodyja u 
końca, będącego w zetknięciu z żywnością, 
gdy cała reszta drewienka ogołoconą z nich 
będzie. O ile jednak zdołaliśmy je  przynę
cić przez odpowiedni pokarm, o tyle zmusić 
je  możemy do odwrotu przez czynniki, wy
rządzające im szkodę. Grdy w pobliżu ma
sy plasmodyjalnój umieścimy maleńki k ry 
ształ soli kuchennej, tak, aby ten się mógł 
rospuścić, zmusimy stanowczo nasze pla
smodyjum do ucieczki z takiego osolonego 
miejsca. Pewne związki chemiczne mogą, 
zależnie od stopnia stężenia, w jakim  użyte 
zostaną, działać już  to przyciągająco ju ż  też 
odpychająco na gołą protoplazmę pełzaków. 
W ielki wpływ wywiera też i światło: p la
smodyjum dobiera sobie światło o ściśle 
określonem natężeniu. Z oświetlonej mo
cno powiei^zchni danego podłoża pełznie ono,

szukając zagłębień bardziej, łecz tylko do 
pewnego stopnia, ocienionych; rzućmy teraz 
jednak cień na owę powierzchnię, a u jrzy
my z łatwością ukazujące się znów odrostki 
wysuwającego się zwolna plasmodyjum. 
Z różnobarwnych promieni, jakie białe świa
tło słoneczne w sobie mieści, na plasmody
jum  działają tylko niebieskie i fijoletowe. 
Światło żółte, które dla naszego oka najbar
dziej wydaje się jasnem, nie wywiera tu ża
dnego wpływu, a w oświetleniu tem zacho
wują się płasmodyja zupełnie tak jak  w cie
mności. Starzejąc się, w miarę postępu 
swego wieku, plasmodyjum zmienia do pe
wnego stopnia swe własności. Szuka ono 
wtedy dla siebie miejsc na podłożu najbar
dziej suchych, aby tam wytworzyć swe za
rodniki; nieczułem już  jest teraz na wpływ 
światła, w najbardziej jaskrawem  nawet 
owocując oświetleniu. Nie potrzeba się 
przecież nad tem rozwodzić, że dla ustroju, 
dla zachowania się jego w przyrodzie, ko- 
rzystnem wielce być musi wytwarzanie na
sion na miejscach możliwie odkrytych, na 
powietrze wystawionych, w których nasion- 
ka te dojrzewają, aby następnie mogły się 
możliwie szeroko rossiewać po świecie i wy
rastały z kolei w miejscach nowych, naj
bardziej rozwojowi sprzyjających.

Do tego stopnia złożone zjawiska mogą 
występować w gołych, beskształtnych ma
sach plazmatycznycli. Uczą nas one w spo
sób najbardziej stanowczy, że protoplazma 
stanowi zasadniczą substancyją żywych 
ustrojów; dowodzą nam, obok tego, jak  da
lece złożone są własności tój materyi już na 
tych najniższych poziomach znanych nam 
po dziś dzień organizmów. To nam tłum a
czy rozgłos i szerokie znaczenie, jakiego na
brały doświadczenia z plasmodyjami ślu- 
zowców dla fizyjologii ustrojów w ogól
ności.

Podobnie jak  opisywane wyżój plasmo- 
dyja zachowują się też inne, mniej lub bar
dziej z niemi spokrewnione pełzaki czyli 
ameby, a które w ten sposób równic mało 
rościć sobie mogą prawo do uchodzenia 
w nauce za najprostsze ustroje przyro
dzenia.

(d. n.).
Prof. Edward Strasburger.
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KWESTYJA 

LĄDU AHTABKTYOZHIGO.

Okolice bieguna południowego bardziej 
są dotąd tajemnicze aniżeli obszary podbie
gunowe północne. N iektórzy wprawdzie 
żeglarze zdołali przedrzeć się w kilku punk
tach poza 70 równoleżnik *), w ogólności j e 
dnak mówiąc, koło biegunowe południowe 
odgranicza nieznaną zupełnie, zagadkową 
przestrzeń ziemi. Na kartach gieograficz- 
nych znajdujemy oznaczone rozległe wy
brzeża: stanowić one mają granicę lądu an- 
tarktycznego (t. j. przeciwległego niedźwie
dzicy, czyli w stronie przeciwnej bieguno
wemu północnemu). Ląd ten wszakże przy
puszczalny jes t tylko, nie mamy bowiem 
zgoła pewności, czy wybrzeża te należą do 
jednego lądu, czy też ograniczają wyspy 
odrębne, na morzu podbiegunowem rozrzu
cone. W  roku przyszłym, jak  wieści dzien
nikarskie donoszą, słynny badacz stron pół
nocnych, Nordenskjold, przedsięwziąć ma 
podróż w te dalekie strefy południowe; ko- 
lonije angielskie w A ustralii również podo
bno krzątają się koło urządzenia wyprawy 
do bieguna południowego. Być więc może, 
że w niedalekiój przyszłości rosstrzygnie się 
pytanie, czy A ntark tyda rzeczywiście jes t 
lądem. Świeża wszakże podróż po morzach 
południowych statku angielskiego Challen- 
ger przyniosła pewne wskazówki, że odpo
wiedź na to pytanie wypaść może potw ier
dzająco. O podróży tej ogłosił sprawozda
nie Jan  M urray w jednem  z pism gieogra- 
ficznych angielskich, a treść tego przedsta
wienia znajdujemy w piśmie niemieckiem 
„N aturforscher,” skąd czerpiemy następne 
szczegóły.

Rozległa przegroda lodowa, k tóra się cią
gnie w znacznych szerokościach południo
wych, wydaje się jakby przednią granicą 
lodnika, pokrywającego ów zagadkowy ląd

')  Ob. „W yprawy do bieguna południowego11, 
przez dra  Nadmorskiego, W szechświat z roku 1884, 
str. 497 i nast.

antarktyczny. O krę t, o którym  mowa, 
przeprowadził sondowania na północ ziemi 
W ilkesa, która pod samem kołem bieguno- 
wem zajmuje przestrzeń od 100° do 160° 
długości wschodniój względem Greenwich. 
Sonda wydobyła odłamki skał, rozrzucone 
po dnie morskiem tuż przed ową przegrodą 
lodową, a których budowa pozwala wnosić, 
że pochodzą one prawdopodobnie z lądu 
znacznój rozległości. Składają się one bo
wiem z granitu, dyjorytu kwarcowego, z łup 
ku mikowego i gliniastego i innych mine
rałów, które z drobnemi wyjątkami nie bio
rą udziału w budowie wysp oceanicznych, 
natomiast zaś znane są dobrze jako części 
składowe mas lądowych. Okruchy tych 
skał stanowią przeszło 3/ 4 mułu niebieska
wego, który pokryw a dno morskie w pobli
żu przegrody lodowej. O 150 mil morskich 
dalej na północ zaczynają już przeważać 
szczątki organizmów mox-skich, tak, że pod 
60° szerokości płd. 3/ t części substancyj 
z dna morskiego wydobywanych składają 
się ze skorup otwornic (Foraminiferae), ko- 
rzenionogów promienistych (Radiolaria) o- 
krzemków (Diatomeae). Dalej ku północy 
przypada obszar czerwonej gliny podmor
skiej, k tóra znów jest bogatsza w okruchy 
mineralne, różniące się wszakże od mate- 
ry jałów  występujących w pobliżu przegro
dy lodowój, zawierają bowiem spat polny, 
augit, blendę rogową i pumeks.

W ypływ a stąd, że osady morskie w naj
bardziej na południe wysuniętych obsza
rach, dokąd dopłynął Challenger, składają 
się głównie z okruchów skalistych, które po
chodzić mogą jedynie z wielkich mas lądo
wych i przez lody uniesione zostały na mo
rze otw arte. M ateryjał ten pochodzenia 
lądowego występuje w ilości tem mniejszej, 
im więcej oddalam y się od bieguna połu
dniowego, poza 47° szerokości płd. stanowi 
już podrzędną tylko część składową dna 
morskiego.

Nietylko jednak  petrograficzne cechy tych 
osadów i znaczne ich rosprzestrzenienie 
przem awiają za lądowem ich pochodze
niem; zgodne z tem są i fizyczne ich właści
wości. Z głębi 3000 metrów w pobliżu 
przegrody lodowój wydobyto głazy, okazu
jące wyraźne ślady działalności lodników. 
Niektóre z tych głazów są znacznój wielko
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ści, ważą, do 40 kg, mogły być przeto prze
niesione tylko przćz lodniki, k tóre się tw o
rzą na lądach. Wysokość zresztą tej prze
grody lodowej dochodzi około 50 — 60 me
trów, a że ciężar właściwy lądu wynosi 0,9, 
przeto góra lodowa, która na 50—60 m nad 
powierzchnię wody się wznosi, musi się 
w niej zagłębiać na 450 ■— 540 m. Otóż 
w pobliżu tój warstwy lodów sonda sięgała 
dna morskiego ju ż  w głębokości 470 m,— 
granica zatem lodu przypada w tój okolicy, 
gdzie masa lodowa już napotyka większe 
głębie i gdzie już  może po wodzie pływać, 
co ma miejsce u wszystkich znanych, w mo
rze zachodzących lodników. Skoro zaś prze
groda lodowa stanowi lodnik, to zdradza 
ona niewątpliwie sąsiedztwo lądu. Z tych 
wszystkich danych wnosi tedy M urray, że 
A ntarktyda rzeczywiście jes t lądem.

Do podobnegoż wniosku dochodzi drogą 
zgoła odmienną gieograf niemiecki H. Rei- 
ter. Opiera się on mianowicie na analogii, 
jaką dostrzega między tą zagadkową A n
tarktydą a wybrzeżami innych lądów, ku 
oceanowi Spokojnemu zwróconych. Jestto 
mianowicie cechą tego oceanu, że wzdłuż 
brzegów jego na lądach lub na szeregach 
wysp ciągną się pasma górskie, którym  znów 
od strony oceanu towarzyszą szeregi wulka
niczne; lądy właściwe przypadają dopiero 
w mniejszej lub większój odległości poza te- 
mi pasmami. C harakter taki przedstawiają 
zarówno zachodnie wybrzeża A m eryki jak  
i wschodnie brzegi Azyi, opasane długim 
ciągiem wysp wulkanicznych. Podobnież 
i ziemia W iktoryi, oraz wyspy i wybrzeża 
ciągnące się na południe Ameryki, o ile je  
dotąd znamy, mają charakter wulkaniczny, 
gdy znów ziemia W ilkesa przypomina od
daloną od tego pasma masę lądową. Cechy 
te według Reitera wskazują, że wszystkim 
tym podbiegunowym wyspom i wybrzeżom 
przypada pewna wspólność budowy, która 
im nadaje charakter jednego lądu, choćby na
wet znaczne jego obszary zalane były wodą.

R eiter opiera się tu  w ogólności na poglą
dach Suessa, który dzieli lądy nie ze wzglę
du na ich rosprzestrzenienie i granice ocea
niczne, ale przy ich podziale opiera się na 
pewnej jednorodności budowy czyli raczój 
na tektoniczno - stratologicznym ich ukła
dzie; Am eryka północna stanowi według

tych pojęć ląd różny od południowej, która 
jest pochodzenia daleko nowszego i wodną 
swą powłokę utraciła dopiero w połowie 
okresu trzeciorzędnego. Dla podobnych też 
przyczyn podzielić wypada ląd stary na 
dwie odrębne części, na Indoafrykę i sil- 
nem pofałdowaniem powierzchni stanowczo 
od niój oddzieloną Eurazyję, do którćj i ma
ła nasza Europa należy. Do pięciu tedy 
lądów według charakterystyki Suessa, do 
Ameryki północnej i południowej, Indo- 
afryki, Eurazyi i Australazyi, dodaje Rei
ter i szósty ląd jeszcze — Antarktydę. Jak- 
kolwiekbyśmy wszakże cenili podobne spe- 
kulacyje gieograficzne, rosstrzygnięcie kwe- 
styi przypadać zawsze będzie podróżnikom.

T. R.

FIZYKA SŁOŃCA I KSIĘŻYCA.
(Dokończenie).

Przy wszystkich tych obliczeniach p rzy j
mowano dla uproszczenia, że gęstość słońca 
jest zupełnie jednostajna, równa wszędzie 
gęstości jego średniej, k tóra wynosi 1,4 
względem wody, czyli wyrównywa mniej 
więcej czwartej części gęstości ziemi. Rze
czywiście wszakże gęstość górnych warstw 
słońca musi być mniejsza aniżeli warstw 
głębszych; ciśnienie bowiem ku środkowi 
znacznie wzrasta. Gdyby roskład gęstości 
w masie słonecznej był znany, możnaby ła
two rachunek do tego zastosować; nie zdaje 
się wszakże prawdopodobnem, aby rezultat 
rachunku w ogólności mógł uledz znacznej 
zmianie.

W skazana tu ocena promieniowania sło
necznego polega na dawniejszych obserwa- 
cyjacli Pouilleta. Dokładniejsze pomiary 
natężenia promieniowania słonecznego prze
prowadził niedawno Langley na górze W hi- 
tney w Kalifornii, w wysokości około 15000 
stóp ang. nad poziomem morza. Na podsta
wie tych obliczeń przyjąć należy, że ciepło 
wysyłane w ciągu sekundy przez jeden 
m etr kwadratowy jego powierzchni wyraża 
się przez 133000 koni parowych, zamiast
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wyżój podanej liczby 78000, co znaczy po
większenie w stosunku 1:1,7. Skoro zaś 
słońce przez prom ieniowanie więcój traci 
ciepła, aniżeli w powyższych obliczeniach 
przyjmowano, przeto też i otrzym ane z ra 
chunków tych długości czasów skrócić nale
ży w stosunku 1:1,7. Zamiast więc dw u
dziestu m ilijonów lat, obliczonych przez 
H elm holtza, wypada, że promieniowanie 
słoneczne, niezbędne do utrzym yw ania ży
cia na ziemi, trw ać może jeszcze przez dwa
naście milijonów lat tylko. Jeżeli zaś uwzglę
dnimy inne jeszcze okoliczności, a zwłasz
cza to, że wnętrze słońca posiadać może gę
stość większą, i że promieniowanie w cza
sach ubiegłych odbywać się mogło z żywo
ścią, odmienną, to najwłaściwszem będzie 
przypisać słońcu niewięcój nad jak ie  dwa
dzieścia milijonów lat działalności w cza
sach ubiegłych i pięć do sześciu milijonów 
lat w przyszłości.

Przechodzim y teraz do najbardziej zaj
mującej części tych rozważań, mianowicie 
do dawniejszej historyi słońca. P rzed  pię
ciu lub dziesięciu milijonami lat mogło ono 
mieć średnicę dwa razy większą niż obe
cnie, gęstość zatem osiemkrotnie mniejszą 
aniżeli teraz, czyli wyrównywającą 0,175 
gęstości wody. Dalej wstecz z jakiem kol- 
wiek prawdopodobieństwem przypuszczeń 
cofać się niepodobna. W  każdym razie na
stręcza się nam pytanie, w jak im  stanie po
zostawała m ateryja słoneczna, zanim się po
łączyła i w stan rozżarzony przeszła? Mo
gły to być dwie zimne, stałe masy, które się 
zbiegły z szybkością odpowiadającą wzaje
mnemu swemu przyciąganiu, albo też przy
puścić można, że uderzenie to nastąpiło 
z szybkością znacznie większą od tój, jaka- 
by wzajemnemu przyciąganiu odpowiadała, j  

Przypadek drugi ma daleko mniej za sobą 
prawdopodobieństwa, zastanowimy się tedy 
nad pierwszem tylko przypuszczeniem.

W yobraźm y więc sobie dwie zimne, stałe 
kule, o średnicy wyrównywaj ącój połowie 
średnicy słońca i z którychby każda posia
dała średnią gęstość ziemi; dajmy nadto, że 
kule te pozostają w spoczynku i znajdują 
się na obu końcach średnicy drogi ziem
skiej. W  w arunkach takich, ulegając wza
jemnemu ciążeniu, będą one ku sobie bie
gły, a po upływie pół roku ze sobą się ze- i

tkną. Potężne to uderzenie rozwijać będzie 
przez kilka godzin swe działanie, wskutek 
którego oba te ciała niebieskie przeobrażą 
się w masę potężnie rozżarzoną i utworzą 
kulę, którój średnica, pod wpływem rossze- 
rzenia wywołanego ogrzaniem, przenosić 
będzie dwa, trzy lub czterykrotnie dzisiej
szą średnicę słońca. W ywiązana przytem 
ilość ciepła starczyćby mogła na zasilanie 
promieniowania słonecznego przez osiem
naście lub dwadzieścia milijonów lat.

Gdyby wszakże przypuszczalne te kule 
nie pozostawały pierw otnie w spoczynku, 
ale obdarzone były ruchem, wynik wzaje
mnego ich na siebie działania byłby odmien
ny. Gdyby biegły względem siebie poprze
cznie z szybkością 1,42 kilometrów na se
kundę, to uniknęłyby właśnie uderzenia 
i musiałyby się nadal poruszać po jedna
kich drogach eliptycznych dokoła wspólne
go środka ciężkości; okres pełny ich obiegu 
wynosiłby rok jeden, a za każdem przej
ściem,przez punkty najbliższe obu dróg, po
wierzchnie obu ku ł stykałyby się nawza
jem .

Gdyby początkowa ta szybkość poprze
czna wynosiła mniej nad 1,42 kilometrów 
na sekundę, nastąpiłoby silne trącenie 
i w ciągu niewielu godzin utworzyłyby się 

j  dwa słońca, złożone z kul stałych, otoczo
nych morzem płomienistem, lctóreby dokoła 
wspólnego środka ciężkości biegły po wy- 

j  dłużonych drogach eliptycznych; pod wpły
wem zaś dalszych wzajemnych działań mi- 
mośród tych orbit zmniejszałby się zwolna, 
a drogi eliptyczne przeszłyby w prawie ko
łowe. Jeżeli obu tym ciałom nadamy pier
wotną szybkość względną 38 metrów, to 
ilość ruchu tego układu byłaby takaż sama, 
jak  w systernacie słonecznym, — byłby to 
niejako obraz ruchu  Jowisza dokoła słońca.

Jeżeli przyjm ujem y, że masa słońca utwo
rzoną została z części, które przed rozgrza
niem w znacznych odległościach między so
bą rozmieszczone były, to bespośrednio 
przed uderzeniem mogły to być dwa tylko 
ciała jak  w przytoczonych wyżej przykła
dach, albo też więcej nad dwa, w każdym 
razie niewięcej nad ilość obecnie w słońcu 
istniejących atomów'. P rzyjąć można, że 
bespośrednio przed rozżarzeniem części 
składowe, mające wytworzyć masę słonecz-
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ną, rosproszone były w oddzielne atomy lub 
drobne grupy atomów, które wirowały mo
że jakby  płatki śnieżne; może też substan- 
cyja ta tworzyła bryły do meteorów po
dobne.

D la hipotezy tworzenia się słońca jest 
rzeczą, obojętną, w jakim  stanie rozdziele
nia pozostawała substancyja bespośrednio 
przed rozżarzeniem; łatwiój jednak  przyjąć, 
że meteoryty są poprzednikam i wielkich 
mas, aniżeli że są to odłamki z rozbicia 
wielkich tych mas powstałe.

Podaliśmy tu główną treść wywodów zna
komitego fizyka angielskiego, — niełatwo 
streścić je  w myśl zasadniczą. Powiedzieć 
wszakże można, że schodzą się tu  obie głó
wne teoryje, którem i dotąd starano się źró
dło ciepła słonecznego wytłumaczyć, mia
nowicie spadek brył meteorycznych i ścią
ganie się słońca; na pierwszy jednak plan 
wysuwa się inny czynnik, na który dotąd 
niedostateczną zwracano uwragę, mianowi
cie prądy masy ognistopłynnój, które silniej - 
szem ciepłem w arstw głębszychzasilająusta- 
wicznie ubytek ciepła, powodowany przez 
stygnięcie powierzchni słońca. Rozważa
nia końcowe wskazują nadto, że w tworze
niu się słońca i planet wybitną rolę przypi ■ 
suje Thomson meteorom.—Przechodząc te
raz od ognistego słońca do zlodowaciałego 
księżyca, znajdujemy łączność obu tych róż
nych kwestyj w obserwacyj ach Langleya, 
k tóre i Thomsonowi posłużyły za podstawę 
do obliczeń, tyczących się ciepła słonecz
nego.

S. K.

S P R A W O Z D A N I E .

Godfryd Ossowski. O wołynicie. (Odbitka ze spra
wozdań Krak. Akad. Um.).

W roku 1809 autor opisał skałę porfirową z Mi- 
chajłówki, Waśkowicz i Kremienicy w pow. Owruc- 
kim pod nazwą wołynitu, obecnie zaś podaje opis 
szczegółowy, poparty analizami prof. Muszkietowa 
z Petersburga i dra Ohruszczowa z W rocławia, z k tó
rych okazuje sig, że wołynit składa się przeważ
nie z plagijoklazu, ortoklazu, iglastego amfibolu i il- 
m euitu, dodatkowo zaś zawiera jeszcze dwie odmia
ny amfibolu, apatyt, mikę, sfen, kwarc, m agnetyt, 
cyrkon, — a jako pochodne m inerały: chloryt, saus- 
suryt, tytanom orfit, kaolin. Plagijoklaz porfiro-

wo wydzielony, podług analizy prof. Muszkietowa 
zawierający przeszło 57°/0 krzemionki i 7%  wapnia, 
nie należy, zdaniem naszem, ani do oligoklazu, jak  
mniema prof. Muszkietów, ani do labradoru, jak  są
dzi prof. Amaszewskij, lecz do grupy andszynów. 
Spór o to, do jakiej grupy skał zaliczyć go należy, do 
porfirytów, czy też do porfirów, pozostaje nieros- 
strzygniętym, dopóki nie zostanie dokonaną analiza 
plagijoklazu drobnokrystalicznego, októrym  dotych
czas nie wiemy czy jest labradorem ezy też oligokla- 
zero, kwaśniejszym czy też bardziej zasadowym od 
odmiany porfirowej wydzielonej. Rosprawkę ob ja
śnia starannie wykonana mapka gieologiczna oraz 
rysunek wypolerowanej powierzchni skały,

J. S.

K B O N f K A  N A U K O W A .

METEOROLOGIJA.

— Stan powietrza w Europie środkowej, w mie

siącu Lutym 1887 r.

Miesiąc L uty był wogóle dość pogodny, suehy 
i mroźny; w iatr panujący był wschodni słabego na
tężenia.

W pierwszych dniach miesiąca aż do G najwyższe 
ciśnienie baroinetryczne panowało nad południową 
i środkową Europą, gdy tymczasem na północy 
i północo-zachodzie przesuwały się głębokie depre- 
syje, które przeważny wpływ wywierały na stan po
wietrza nietylko w północnej ale także w środkowej 
Europie. W pływ ten wyraził się łagodną tem pera
tu rą , przy pochmurnem niebie i czgstych deszczach. 
Granica mrozu, która w d. 1 Lutego rosciągała się 
od Szczecina ku Clermont, a stąd w kierunku wscho
dnim przez Alpy aż do północnych brzegów morza 

[ Czarnego przesunęła sig w przeciągu paru dni na 
wschód. W d. 2 w całych Niemczech, z wyjątkiem 
Bawaryi i części Badeńskiego i w Królestwie Pol- 
skiem tem peratura podnosiła się powyżej zera, 
w d. 3 mróz ograniczył się tylko do Finlandyi, Ro- 

j  syi i Au:itro-Węgier, a d. 4 w Niemczech zachodnich
I term om etr wznosił się w niektórych miejscowo-
I ściach do 8° C wyżej stanu normalnego.

W d. 6 położenie nagle sig zmieniło, wskutek tego 
j że maximum barometryczne przesunęło sig na pół- 
| noco-zachód Europy, a minim um z wysokiej półno

cy wkroczyło do wewngtrznych gubernij państwa 
J rosyjskiego. Z przemian, jakim  uległo maximum 
| barometryczne, wytworzyła się szeroka strefa wyso- 
| kiego ciśnienia, które ze szczególnem, natężeniem
i  utrzymywało się w Europie środkowej aż do 17. Ba- 
j  rom etr wzniósł sig przeciętnie wyżej 780 mm (u nas 

770 mm), a w d. 13 doszedł [do tej wysokości nawet 
w Szkocyi, gdzie stan taki niezm iernie rzadko wy- 

I stępuje. Do największej wysokościj doszedł baro- 
I m etr w d. 10, kiedy główne maximum, przy ciśnie- 
i niu 785 mm, rosciągało sig od granicy wschodniej
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Niemiec do południowo - zachodniej części Rosyi. 
Odpowiednio do tego rozdziału ciśnienia wystąpiły 
znowu w iatry wschodnie i północno-w schodnie 
i przy pogodnem niebie mróz szybko się rosprze- 
strzenił w środkowej i południowej Europie, tak, 
że w d. 15 W łochy północne i zachodnia F rancyja  
notują tem peratury  niżej zera. Co do opadów rzad
ko one występowały w północnej części Europy 
środkowej, natom iast na południu znaczne bardzo 
spadły śniegi. W Tyrolu, S tyry i, K aryntyi, we j  

Włoszech, a naw et w Hiszpanii i na wyspach Bale- 
arskich przy znacznem oziębieniu powietrza obfite 
spadły śniegi. W M adrycie d. 11 term om etr wska
zywał — 11° C, w ltzym ie gdzie d. 9 już się śnieg po
jaw ił, w d. 11 takie spadły masy, że ruch na kolei 
konnej musiał być wstrzymany.

W  d. 18 nad brzegam i Norwegii w ystąpiła obszer
na depresyja, która szybko posuwała się w kierunku 
północno-wschodnim, niewywierając jednak wpły
wu na stan pogody w Europie środkowej. Za tą  de- 
presyją postępowało maximum barom etryczne, k tó 
re po kiiku wahaniach rospostarło się nad środko
wą i południową Europą. Jednocześnie minim um, 
które już d. 16 zauważono w południowych W ło
szech, posunęło się w kierunku północo-wschodnim 
i zapanowało obszernym pasem nad południowo-za
chodnią Rosyją i częścią A ustryi sprowadzając wszę
dzie opady śnieżne. l ’od wpływem tego zjawiska, 
które przyczyniło się do powstania wschodnich i pół
nocno-wschodnich wiatrów, tem peratura  w Króle
stwie 1’olskiem, wschodnich i południowych Niem
czech, w Galicyi znacznie się obniżyła a granica 
mrozu przesunęła się daleko na południe, sięgając 
do środkowych prowincyj Włoch. W d. 16 z rana 
w Królestwie i wschodnich Niemczech mróz doszedł 
do —12° C, w Tryjeście notowano — 4,5°, w Odesie 
—12°, w Moskwie —20°; w d. 17 mróz jeszcze się po
większył, w Tryjeście było —5,5°, w Leslnie —1,5° 
w Pesaro — 0,5°, w Krakowie —16,5°, we Lwowie 
—15,50, w Moskwie —18,5°, natom iast w całej Nor
wegii aż poza koło biegunowe panow ała odwilż.

Z oddaleniem się wzmiankowanego wyżej m ini
mum na wschodzie, depresyje na północo-zachodzie 
Europy znowu wpływ swój wywierać zaczęły i g ra
nica mrozu odsuniętą została na wschód. W  d. 19 
i 20 nastąpiło znaczne ocieplenie pow ietrza w eFran- 
cyi, Niemczech i Austryi, w k tórych to  dniach 
w krajach na zachód i południe od Niemiec położo
nych mróz ustąpił, w d. 22 w całych zachodnich 
Niemczech, a w d. 24 w pozostałych częściach pań
stwa niemieckiego, w Austryi, za w yjątkiem  pod
nóża północnego Alp i w Królestwie Boiskiem na
stąpiła odwilż, w d. 26 zaś tem peratura wyższa 
już by ła  od norm alnej. W okolicach tych  wraz 
z podwyższeniem tem peratury  pojawiał się śnieg 
lub deszcz w niew ielkich ilościach. Jakkolwiek m i
nimum przeciągające na północo-zachodzie odzna
czało się niskim bardzo stanem  barom etru, to jednak 
powietrze było wogóle spokojne, tylko na zacho
dnich brzegach morza Niemieckiego silne panowały 
w iatry.

W d. 27 maximum barom etryczne pojawiło się

| w północnych Niemczech, które następnego dnia 
rosszerzyło się na południo-wschód w kierunku do 
Morza Czarnego. W skutek tej okoliczności powrócił 
w iatr wschodni, powietrze się wypogodziło i w ca
łych Niemczech, w Królestwie Polakiem i w znacz
nej części F rancyi tem peratura znowu opadła niżej 
zera, tak , że miesiąc, o którym  mowa, zakończył się 
mroźnem powietrzem.

Stan pow ietrza w Warszawie i w Królestwie nie 
różnił się od tego jaki skreśliliśmy powyżej dla E u
ropy środkowej. Przez pierwsze sześć dni powie
trze było łagodne, a d. 7 tem peratura opadła niżej 
zera i mróz przetrw ał do 23 włącznie; d. 24 nastąpi
ła odwilż, a w d. 27 znowu lekki przymrozek. Po
dnieść tu  w ypada szczególny zwrot w tem peraturze 

j zanotowany prawie na wszystkich stacyjach Króle-
J  stwa, nagłe i znaczne powiększenie się mrozu w no-
i cy z dnia 20 na 21, który  do południa w d. 21 zno

wu nagle się zmniejszył; z tego powodu minimum 
| tem pera tu ry  dochodzące do —20° C i niżej w wielu

miejscowościach przypadło d. 21, a nie d. 17 lub 18, 
najchłodniejszych w Królestwie dniach w miesiącu. 
Spostrzeżenia na stacyjach w gubernijach Wołyń
skiej i Podolskiej położonych wykazują, że w Lutym 

i  w miejscowościach tych  raz tylko nastąpiła odwilż
dnia 5 i 6, zresztą przez cały miesiąc mróz nie ustę
pow ał, zmniejszając się tylko nieco w peryjodaeh 
zwrotu, o których powyżej mówiliśmy. B arom etr 
tak  w Królestwie jak  i w gubernijach południowo- 
zachodnich Cesarstwa dosięgał najwyższej wysoko 
ści dnia 10.

Największe zimno w Warszawie w ciągu miesiąca 
— 13,9° C miało miejsce dnia 18, największe ciepło 
+  5,0°C w d. 5. Maximum barom etryczne 772,0 
przypadło d. 9, minimum zaś 743,6 w d. 19 Lutego.

HIGIJENA.
—  Filtracyja wody. Najprzedniejszem zadaniem 

filtracyi, zdaniem p. Plaggego, je s t uwolnienie wody 
od m ateryj zarażających i ze względu na to  działal
ność filtrów oceniać należy według ich zdolności 
niszczenia lub zatrzym yw ania bakteryj. Innego, 
według autora, k ryteryjum  w tym kierunku posia
dać nie możemy. Rozróżnianie chorobotwórczych 
i obojętnych osobników nie powinno w rachubę 
wchodzić, gdyż niema powodu do przypuszczenia, 
że filtr, przepuszczający zarodki niezaraźliwe, znisz
czy lub zatrzym a w sobie m ateryje infekcyjne.

Z w ykonanych doświadczeń okazało się, że więk
szość będących w użyciu filtrów domowych, specy- 
ja ln ie  zaś filtry z gąbki żelaznej, węgla, kamienia, 
gruzu, drzewnika (papieru) wymaganiu tem u nie od
powiadają, że przeciwnie w pewnych warunkach 
m ateryja filtrująca znacznie przyczyn'a się do roz
mnożenia tych drobnych organizmów, a filtrat w tym  
razie bogatszy jest 100 do 1000 razy w zarodki niż 
pierwotną woda. Próby dokonane z hodowanemi 
lasecznikam i tyfusowemi i cholerycznemi dowiodły, 
że tego rodzaju filtry przepuszczają zarazki powyż
szych chorób.

Lepsze rezultaty  wydały próby z filtrami glinia-
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nemi i azbestowemi rozm aitej konstrukcyi, które 
rzeczywiście przez pewien czas dostarczały wody 
zupełnie wolnej od zarodków mikroskopowych. Lecz 
takie działanie było tylko przejściowe; po pewnym 
czasie braki u powyższych filtrów zauważone i tu 
występowały. Hess® przypuszcza, że odpowiednio 
komprymowany azbest i glina szczególnej gęstości 
są m ateryjałam i w każdym względzie zadawalające- 
mi, lecz dotąd jeszcze odpowiednich filtrów nie zbu
dowano i o praktycznej ich wartości trudno coś po
wiedzieć. Bądźcobądź, zdaje się, że technika, opie
rając się na licznych w kierunku filtracyi zrobio
nych doświadczeniach w ostatnich czasach, wkrótce 
problem at ten rozwiąże. (Dziennik zjazdu niem. 
przyr, i lek ). M. FI.

ROZMAI TOŚCI .

— Włosy i zęby nasze w przyszłości. Stan łych wy
tworów naszego organizmu, jak  czytamy w „Revue 
Scientifique“ , w przyszłości da się, według dwu auto
rów am erykańskich, pp. E atona i Hammonda, wy
powiedzieć bardzo krótko —nie będzie ich wcale. 
Smutny ten wypadek zajdzie wcześniej lub później, 
przyjąć jednak można, że około 3500 r. wszyscy nasi 
potomkowie będą łysi jak  ja jka i bezzębni jak  kury. 
Twórcy tego poglądu uważają włosy i zęby za orga
ny szczątkowe, łysina przeto i bezzębność stanowią 
cechy wyżej posuniętej cywilizacyi. — Przyczynę te 
go... doskonalenia rodu ludzkiego widzą autorowie j  

w zwyczaju nakryw ania głowy i jedzenia potraw  go
towanych W r. 3500 przeto włosy i zęby napotkać j  

będzie można jedynie śród plemion dzikich—w przy
puszczeniu, że jeszcze one istnieć będą.—Jeżeli wraz 
z tymi ewolucyjonistami am erykańskim i przyjmiemy 
te cechy za m iarę postępu, to—niestety—i dzisiej-ize 
pokolenie możemy uważać za daleko już na drodze 
cywilizacyi posunięte. T. R.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Prof Jan Tyndall, głośny i zasłużony fizyk angiel
ski, z powodu złego stanu zdrowia opuszcza kate
drę filozofii przyrody (jak w Anglii często nazy
wają fizykę), którą zajmował od r. 1853 w Instytucie 
Królewskim (Royal Institution). —Zarząd Instytutu, 
z przykrością rosstając się z ustępującym profeso
rem , udzielił mu ty tu ł profesora honorowego i po
stanowił, aby jeden z kursów rocznych nosit na przy- | 
szłość nazwę „odczytów Tyndalla.“ — Działalność | 
nauczycielska Tyndalla rzeczywiście na upam iętnie
nie to zasługuje, wykłady i dzieła jego popularne 
podniosły zamiłowanie do nauki w Anglii i poza jej 
granicami. Nazwisko TyndaUa, podobnie jak  i IIux- 
leya, mówi najważniejszy dziennik angielski „T i
mes1*, stało się symbolem unarodowienia nauk przy
rodniczych w systemacie wychowania publicznego, j 
Niestety, znaczenie tych nauk. jako m ateryjałn wy
chowawczego, nie należycie jes t dotąd uzniw ane,—

następne pokolenie więcej zapewne posługiwać s Q 
nim będzie.

Opuszczoną przez Tyndalla katedrę zająć ma lord 
Rayleigh, jeden z najznakomitszych współczesnych 
fizyków, zasłużony mianowicie pracam i w dziedzinie 
akustyki. S. K.

Książki i broszury nadesłane do Redakcyi 

Wszechświata

J A K O  N O W O Ś Ć .
Kosmos, zeszyt III, 1887, zawiera: XVI walne zgro

madzenie tow. przyrodników im. Kopernika we Lwo
wie. O nowszych poglądach w teoryi światła przez 
Augusta Witkowskiego. O niektórych zjawiskach 
jasnych meteorów czyli kul ognistych lub bolidów, 
przez Bolesława Buszezyńskiego. Hipnotyzm w szpi
talu „La Salpetriere", spraw, dra A. Raciborskiego.

Przyrodnik. Dwutygodnik popularny, Nr 6, 1887, 
zawiera: Zawisłość człowieka od przyrody przez 
W ładysława Satkego. Rośliny mięsożerne, streścił 
Szymon Trusz. Kronika naukowa i t. d.

„Archives slaves de biologie'* tom II, zeszyt III. Z a
wiera między innemi: przekłady prac Przybylskiego 
o nerwach powodujących rosszerzanie źrenicy kota, 
Obrzuta o olbrzymich komórkach tuberkulicznych, 
oraz ocenę prac Ossowskiego, Rostafińskiego i Ta
czanowskiego, wreszcie sprawozdanie z czynności 
komisyi flzyjograficznej w Krakowie.

Jahrbiicher der K. K. Central-Anstalt fur Meteorologie 

und Erdmagnetismus. Rok 1885. liczbie stacyj 
meteorologicznych nadsyłających sprawozdania do 
instytutu centralnego w Wiedniu znajdujemy w Ga- 
licyi 13 stacyj rzędu 1 i 2, 21 zaś stacyj rzędu 3-go. 
\Ve Lwowie są dwie stacyje, jedna w Uniwersyte
cie, w wysokości 298 m., druga w akademii techni
cznej, w wysokości 340,5 m —Na Szląsku jest 5 stacyj 
rzędu 1 i 2-go, 10 rzędu 2-go, na Bukowinie 1 i 3.

Ludwik Radliński. Wyrazy obce w sonetach rzym 
skich Mickiewicza, (str. 29, Warszawa 1887).

Do nabycia we wszystkich księgarniach.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. S. w Ostrołęce. Narosty na wierzbie kruchej 
powstały zapewne jako zwyrodniałe kwiaty słupko
we (bazie) pod wpływem zakłucia przez owady 
przy składaniu jajek. Wywołał to  zapewne jeden 
z gatunków wnaroślaka (Nematus), na podobieństwo 
narostów na róży polnej, powodowanych przez gala
sówkę różaną (Rothitea rosae).

Z dzieł traktujących o chorobach roślin naj
lepsze są: d r Paul Sorauer, Ilandbuch d. Pflanzen- 
krankheiten (2-e wydanie); dr B. Frank, Die Krank- 
heiten d. Pflan?en.—Do poznania rodziny Grami- 
neae służą: Je3sen, Deutschlands Graser u. Getrei- 
dearten. Lipsk, 1863. Atlas wyborny traw  znaj
duje się przy dziele L. Reichenbacha, Icones florae 
Germanicae et Helveticae. Tom I Agrostographia 
germanica. Dobrze opracowane traw y są wEncyklo- 
pedyi Rolnictwa, tom V. •
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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 13 do 19 Kwietnia 1887 r.

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

D a t a
Średnie
ciśnienie
barom e

T em perat tra • s i t^  bc ^O •—1 N

. a
2 -+= 'TJ" O ©4~  bc—1 ud

Kierunek w iatru
Suma
opadu

U w a g i .
tryczne Śred. Max. Min. £ £

13 Środa 748,30 13,5 18,3 6,2 5,8 51 SSW,S3W,SW 0,0 Pogodny; r. mgła
14 Czwartek 742,6-! 12,2 17,4 7,3 7,2 68 SSW,WSW,SW 1,1 Poch.b.popd.naSE,d.w.
15 P iątek 748,03 3,5 12,0 0,N 4,8 82 WNW ,N,W NW 2,3 Poch.,d.wc.d.ze śn.
16 Sobota 756,85 0,9 5.2 — 2,0 3,1 63 N,N,N 0,0 Pogodny
17 Niedziela 760,07 2,8 6,2 —2,5 3,3 61 NW,NW,NW 0,9 Poch., po pd. śnieg
18 Poniedz. 753,45 3,3 6,8 —0,2 5,0 86 SSW,SSW,\V 2,3 Poch., w c.d.d.iśn.
19 W torek 744,92 6,6 8,7 3,0 6,4 92 W, WSW, w 0,3 Poch., w c.d.d.kilkarazy

Średnie 
z tygodnia 750,61 6,1

Abs.
max.

18,3

Abs.
min.
- 2 ,5 5,1 72 . 6,9

UWAGI. Ciśnienie barom etryczne, wilgotność bezwzględna i suma opadu dane s;j w m ilim etrach, 
tem peratura w stopniach Celsyjusza. Kierunek w iatru  dany je s t dla trzech godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej 
po południu i 9-ej wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

OD WYDAWNICTWA

W ydawnictwo Pam iętnika Fizyjograficz- 
nego ma zaszczyt przypomnieć osobom, k tó 
re podjęły pracę zapisywania pojawów 
w świecie istot ożywionych, że zbliżająca 
się wiosna wzywa napow rót do obserwacyj. 
Przeszłoroczne schematy, wypełnione i z w ró
cone przez korespondentów, są ju ż  opraco
wane i d ruk  ich w Y II  tomie Pam iętnika 
wkrótce się rospocznie. Ich autorowie o trzy
m ają wkrótce nowe schematy do zapisywa
nia. Osoby zaś, które pragną od roku bie
żącego przystąpić do zapisywania pojawów 
w świecie istot ożywionych, raczą zgłosić 
się do W ydawnictwa Pam. F izyjogr. (K rak. 
Przedm . 66) z wyrażeniem życzenia i za łą
czeniem adresu, pod którym  schematy zo
staną im niezwłocznie wysłane.

Pp. Prenumeratorzy Wszechświata pragnący 

dopełnić sobie komplety z lat ubiegłych, mogą 

nabywać je  w Redakcyi po cenie zniżonej: po 

rs. 1 za kwartał w Warszawie, a po rs. 1 kop. 

30 z przesyłką na prowincyją, —  z tem nadmie

nieniem, że kompletów z1-go kwartału roku 1883 

Redakcyja nie posiada.

dw utygodnik popularny, poświęcony •nau
kom przyrodniczym , polecony przez Wys. 
Radę szkok kraj., wychodzi w Tarnow ie 
już  rok V III za staraniem i pod redakcyją

prof. Zygm Morawskiego.
Prenum erata roczna wynosi w K róle

stwie rs. 3, w A ustryi 2 złr. 70 cnt., w P ań
stwie niem. 6 marek. W  redakcyi tego pi
sma są także do nabycia zbroszurowane da
wniejsze roczniki (I już wyczerpany) po ce
nach zniżonych rs. 2, a względnie 2 złr. lub 
4 marki.

TR E Ść. Nowy ty p  owadożerności w świecie ro 
ślinnym , opisał Ju lijan  Steinhaus. — Systematyka 
natu ra lna  ustrojów i najniższe kresy życia, przez 
prof. Edw arda S trasbargera. — Kwestyja lądu an- 
tark tycznego napisał T. R. — Fizyka słońca i księ
życa, przez S. K. — Sprawozdanie. — Kronika n a 
ukowa. — Wiadomości bieżące. — Rozmaitości. — 
Książki i broszury nadesłane do redakcyi Wszech
świata. — Odpowiedzi Redakcyi. — Buletyn meteo
rologiczny. — Ogłoszenia.

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

^ 0 3 B0 .i$h0  X̂ eH3ypoio. BapuiaBa 10 A nptfla 1887 r. D ruk E m ila Skiwakiego, Warszawa, Chmielna 26.


