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0 wzrastaniu dzieci.
w e d ł u g  p r o f .  d r a  G a d  z  Z B e r l i a a a , 1) .

Człowiek rośnie przez czwartą, część swo
jego życia i przez ten czas przekształca się 
stopniowo z całkiem  bezbronnego stworze
nia, jakiem  jest nowonarodzone dziecię, 
w  istotę odpowiednio uzdolnioną do walki
0 byt. Ten proces przekształcania się jest 
zjawiskiem  bardzo złożonem. W zrastające 
bowiem ustroje muszą nietylko wybrać 
z przyjętego pokarmu m ateryjały, odpowie
dnie do budowy ich ciała, ale jeszcze prze
robić je  chemicznie, przyswoić. Nową ma- 
teryją do wchodzącej już w skład ich ciała 
mogą przyłączać tylko w pewnćj ilości
1 przez pewien czas, ponieważ powiększanie 
się elementów tkanek posiada granice, za
kreślone przez warunki, niezbędne do w y
konywania właściwych im czynności. Gra
nic tych tkanki nie mogą przestąpić, tak np.

*) Humboldt, zesz. I, 1888 r.

włókno mięsne, wchodzące jako histologi
czna jednostka w skład mięśnia, jako je 
dnostki anatomicznej, nie bywa nigdy dłuż- 
szem nad 5 cm  i szerszem nad '/15 mm. Z te
go też powodu przy wzroście np. mięśni nic 
wystarcza sam tylko wzrost elem entów, ale 
musi mu jeszcze towarzyszyć ich rozmnaża
nie się. W  taki sposób przy wzroście mię
śni i przeważnej części innych miękich tka
nek kombinują się ustawicznie procesy 
wzrostu i rozmnażania się komórek.

Jeżeli będziemy obserwowali wzrost ko
ści, zauważymy w nich, oprócz rozmnażania 
się i wzrostu komórek, jedno jeszcze zupeł
nie nowe zjawisko. Rosnące kości zmienia
ją  nietylko swoję objętość, ale i swą postać, 
t. j. stosunek ich wymiarów ulega znacznym  
zmianom. Rażący przykład takićj zmiany 
przedstawia nam szczęka dolna, na którśj 
u nowonarodzonego dziecka zaledw ie moż
na rozróżnić gałąź poziomą od pionowej, 
pomimo, że w  wieku późniejszym  obie wy
stępują bardzo wybitnie. Pow iększanie się 
kości odbywa się w części wskutek roskła- 
dania się nowych cząsteczek kostnych na 
powierzchni już istniejących (wzrost przez 
przyleganie), w części wskutek wstawienia 
nowych cząsteczek pom iędzy już istniejące
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(wzrost przez wnikanie). Jednakże kombi- 
nacyja tych dwu rodzajów wzrostu nie by
łaby zupełnie dostateczną, do um ożliw ienia  
zmiany formy. Zmiana ta dokonywa się  
przez zniszczenie w pew nych miejscach już 
istniejących części kostnych, tak np. na 
szczęce z tyłu  i z dołu nadkłada się nowa 
materyja, z przodu zaś i z góry, przeważnie 
w miejscu połączenia gałęzi poziomej z pio
nową, następuje wessanie kości, tak, że 
ostatecznie tw orzy się w tem miejscu kąt. 
N ietylko wzrost kości przez przyleganie  
(nakładanie) i przez wnikanie odbywa się 
wskutek rozmnażania się komórek, oraz 
przemiany zawartej w nich materyi, lecz 
i zjawiska wsysania są ściśle związane z ich 
działalnością. Pew ne komórki (osteokla- 
sty) wygryzają w kościach praw idłow e, na
turalnie mikroskopijnych rozm iarów, otw o
ry i tem powodują zniszczenie niektórych  
ich części. W  ten sposób części szkieletu, 
uważanego zw ykle za sym bol śmierci, przez 
czas wzrostu są siedliskiem  najbardziej oży
wionych procesów życiow ych, które muszą 
ciągle pozostawać w jaknajdokładniejszćj 
harmonii tak pom iędzy sobą, jak i ze zja
wiskami wzrostu w innych tkankach i or
ganach, aby nie w yw ołać poważnych zabu
rzeń w organizmie.

Najbardziej uderzającem zjawiskiem  
wzrostu jest wydłużanie się całego ciała, 
które zawdzięczam y wzrostowi kości wogó- 
le, a zw łaszcza długich kości kończyn dol
nych.

W  rozwoju każddj z nich przyjmują 
udział trzy zawiązki skostnienia (jądra czy
li środki kostnienia), z których dwa leżą na 
końcach kości (epiphyses), jeden zaś na 
trzonie łączącym  końce (diaphysis). Z każ
dej strony trzonu, na granicy jego  z nasa
dami, zachodzą najżyw sze procesy wzrostu, 
prowadzące do wydłużania się kości, to też 
te miejsca bardzo często stają się siedliskiem  
chorób kostnych w okresie wzrostu.

W  chwili obecnój zbadano już niejeden  
z subtelnych procesów, stanowiących pod
stawę dla widocznych na zewnątrz objawów  
i rezultatów wzrostu, ale też i niejedno  
nierosstrzygnięte pytanie czeka jeszcze na 
odpow iedź, co nie jest zresztą wcale dziw- 
nem przy trudnościach, jakie przedstawiają 
badania tego rodzaju.

Znacznie łatwiejszem i są badania skut
ków  wzrostu, wyrażających się w pow ięk
szeniu się długości ciała, jego wagi i t. p. 
Tutaj możemy osięgnąć swój cel zapomocą 
zw ykłych ważeń i mierzeń, które jednak  
powinny być dokonywane z planem, staran
nie i na możliwie wielkiej ilości osobników, 
jeżeli chcemy, aby one nas doprowadziły do 
wykrycia jakich praw ogólnych. Takie ba
dania zaczęli wykonywać najpierw Cowel 
anglik  (1833 r.) i CJuetelet (1835 r.). W pro
wadzonej przez nich metody trzymano się 
prawie aż do ostatnich czasów; polega ona 
na tem, że się bada jednocześnie pewną 
ilość dzieci, np. dziesięć, z każdego okresu; 
z otrzymanych pomiarów wyprowadza się 
przeciętną wysokość i przeciętną w agę dla 
dzieci w w ieku lat: jednego, dwu, trzech 
i t. d. Tą drogą osięgnięto dość znaczne 
rezultaty, z których ważniejsze przytoczy
my tu w edług zestawienia, uczynionego przez 
Uffel manna (1881 r.).

Zdrowe nowonarodzone dziecko waży 
przeciętnie 3 — 3,5 kg; pierwsza liczba odpo
wiada dziewczynkom , druga — chłopcom. 
A ż do chwili dojścia do wieku m łodzień
czego waga ciała powiększa się prawie 12 
razy, tak, że u dzieci 15-letnich dosięga
36—42 kg. L ecz przyrost ten nie jest cią
gle  jednakow ym  i podlega wahaniom, z któ
rych największe mają miejsce w pierwszym  
roku życia.

N ie będziem y tu rospatrywali przyrostu, 
osięganego w  pierwszym roku, boby to nas 
zadałeko zaprowadziło, lecz przejdziemy 
odrazu do następnych lat: przy końcu dru
giego roku dzieci ważą zw ykle 3,5 raza 
więcej niż zaraz po urodzeniu, względnie 
zaś do końca pierwszego roku waga ich 
zw iększa się o '/g. Trzeci rok przynosi n ie
w ielki przyrost, mianowicie '/io poprzedniej 
wagi. W  czwartym roku przyrost znów  
się nieco zwiększa i pozostaje (u dziew czy
nek do 8-miu, u chłopców zaś do 10-ciu) 
stale jednakowym  1 500 — 1800 g rocznie. 
Od dziewiątego, respective jedenastego, ro
ku życia zaczyna się znów nieco większy  
przyrost i trwa aż do osięgnięcia wieku  
m łodzieńczego.

Przechodzim y teraz do wydłużania się 
ciała: nowonarodzone dziecko posiada prze
ciętn ie wysokość 50 cm, t. j. nieco mniej niż
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y3 wzrostu dorosłego człowieka; wzrost zaś 
dziecka 15-letniego różni się od wzrostu do
rosłego mniój więcój o ' / ,2. Dziecko rośnie 
najwięcój w okresie ssania: przy końcu 12 
miesiąca wzrost jego osięga powiększenie 
20 cm (40% ), t. j. liczy 70 cm. Przyrost 
ten w większym  stopniu wypada na dolną 
część ciała. W  drugim roku ciało wydłuża  
się prawie o 15°/0 (10 cm), w  trzecim już  
tylko o 8%  (7 cm); począwszy od czwartego  
roku przyrost pozostaje mniój więcój jedno
stajnym, koło 5 cm rocznie. W  ciągu pier
wszych pięciu lat życia pierwotna długość 
ciała podwaja się, na początku piętnastego 
jest już trzy razy dłuższą, t. j. liczy  150 cm. 
To stosuje się do chłopców. Dziew częta  
dosięgają wogóle mniej szćj wysokości, ale 
też zato w zględnie do swego maximum ro
sną nieco prędzój.

W edług pomiarów, dokonanych nad po
pisowym i w Niem czech, maximum wysoko
ści dosięga przeciętnie 170,5 cm. N ajw ięk
szym wzrostem, jaki znamy, był obdarzony 
olbrzym szw edzki z gwardyi Fryderyka W ., 
a m ianowicie 252,3 cm; najmniejszym zm ie
rzony przez Buffona k arzeł—43,3 cm.

Przyrost wagi nie idzie zupełnie rów no
legle z wydłużaniem  się ciała; albowiem  
pierwotna waga powiększa się 12 razy, gdy  
tymczasem długość ciała zaledw ie potraja 
się. Poniew aż waga pozostaje w stosunku  
prostym do objętości, gdyby więc stosunek 
wym iarów ciała nie u legał żadnym zmia
nom przy wzroście, przyrost jćj powinienby 
odpowiadać trzeciój potędze przyrostu d łu 
gości, t. j. waga powinnaby się zwiększać 
więcój niż 27 razy. Poniew aż jednak tak 
nie jest, dowodzi to, że ciało rośnie wolnićj 
na szerokość niż na wysokość, czyli, że ciało 
człowieka dorosłego jest wysmuklejszem niż 
nowonarodzonego dziecka.

Zasadę, na jakiój opiera się metoda, wpro
wadzona przez Q ueteleta i używana przez 
jego następców, stanowi w ykryty przez Que- 
teleta fakt, że przeciętne dane z pomiarów  
trzech grup po dziesięć „praw idłow ych” 
osobników tój samój kategoryi różnią się 
mniój między sobą, niż trzy pomiary jed n e
go osobnika. Metoda ta jednak, nawet gdy 
będziemy umiejętnie dobierali osobniki z pe
wnych okresów wzrostu, nie może być zu
pełnie dokładną, a rezultaty jój będą zawsze

ograniczone. Używając jój, wyrzekam y się  
możności wykrycia opóźniającego lub przy
spieszającego wpływu, jaki wywiera na 
szybkość wzrostu każdy rok ze swemi w ła
ściwościami meteorologicznej lub społecznój 
natury. Eównież pozostają niewykrytem i 
różnice, jakie wskazuje postęp przyrostu, 
jako też jego ostateczny rezultat względnie  
do pierwotnego stanu. Bądźcobądź, cho
ciaż nie można odmówić tój metodzie pe- 
wnój wartości (np. zbadanie stosunków  
wzrostu w pewnym jego okresie), za zupeł
nie odpowiadającą celowi można uważać 
tylko metodę, polegającą na ustawicznem  
badaniu tego samego osobnika. Metoda ta, 
chociaż trudniejsza i mozolniejsza, daje 
znacznie lepsze wyniki. Sam Quetelet tak 
się o niój wyraża: „prawidłowy wzrost u j e 
dnego osobnika aż do chw ili osięgnięcia 
dojrzałości jest prawie wyjątkowem  zjaw i
skiem; jestem  jednak daleki od zaprzeczania 
doniosłości pomiarom, dokonywanym  nad 
tym samym osobnikiem, jeże li tylko można 
je  wykonać z należytą ścisłością”.

Mając na względzie doniosłość tój osta- 
tniój metody, lekarz poznański, Landsber- 
ger, w ykonyw ał corocznie w ciągu lat 
1880—1886 pomiary znacznój liczby uczniów  
szkół poznańskich różnych stanów i naro
dowości. Najważniejszem jest to, że p o 
miary swoje w ykonyw ał on stale w jednój 
porze roku (m iędzy 5 — 15 Maja) i dnia, 
w tój samój szkolnój sali, zapomocą tych sa
mych przyrządów i nad tymi samymi oso
bnikami (chłopcy od 6 — 13 lat). W yniki 
jego badań są następujące:

Różnice plemienne m iędzy niemcami i po
lakami co do długości ciała i szybkości 
wzrostu dzieci nie ujaw niły się prawie wca
le , zato bardzo wyraźnie uw idoczniły się 
czynniki społecznój natury. Godnem uw a
gi jest, że dzieci klas majętniejszych przy
chodzą do szkoły silniejsze i większe, lecz, 
pomimo dostarczania im w dalszym ciągu  
lepszego pożywienia, wzrost ich w ciągu 
pierwszego roku szkolnego nie jest bynaj
mniej szybszym. Fakt ten zgadza się w zu 
pełności z jeszcze dawniój zrobnionem od
kryciem , z którego wynika, jak  wielkie zna
czenie dla lepszego rozwoju ciała posiada 
troskliwe i staranne dostarczanie pokarmów 
w okresie najw cześniejszego dzieciństwa.
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Następująca tablica, którą, zawdzięczam y  
obszernym badaniom Russowa, wskazuje to 
wyraźniej. D zieci, karmione w stanie nie
mowlęcym piersią matki lub mamki są 
w niój oznaczone przez A , a sztucznie kar
mione przez B . P rzy końcu

Koku Dzieci Ważyły
przeciętnie

Miały
wysokości

Pierw szego A 9,9 kg 73 cm
B 7,4 „ 66 „

Drugiego A 11,1 „ 83 .,
B 8,6 „ 75 „

Trzeciego A 12,6 „ 89 „
B 10,5 „ 83 „

Czwartego A 14,2 „ 93 „
B 12,0 „ 87 „

Piątego A 15,3 „ 100 „
B 13,4 „ 98 „

Szóstego A 17,0 „ 106 „
B 15,7 „ 102 „

Siódmego A 18,2 „ 110 „
B 15,9 „ 105 „

Ósmego A 20,7 „ 116 „
B 18,3 „ 113 „

Landsberger stw ierdził między innem i 
następujące godne uw agi objaw y wzrostu: 
ramię i przedramię przez czas wzrostu za
chowują wzajemnie swój p ierw otny stosu
nek; obwód piersi już w wieku szkolnym  
sięga prawie '/2 wysokości ciała (ja k  to p o 
winno być u popisow ych). Szerokość pier
si rośnie prędzej niż szerokość pleców , co 
jest bardzo przydatnem  dla rozwoju klatki 
piersiowej; przyrost d ługości ciała zaw dzię
czamy głów nie wzrostowi jego  dolnój czę
ści, mianowicie nóg, a w szczególności uda. 
Czaszka rośnie zupełnie niezależnie od in 
nych części ciała, w edług własnych praw. 
Godnem jest uwagi, że o ile wzrost czasz
ki w okresie szkolnym  odznacza się pow ol
nością, o tyle uderzająco szybkim  jest roz
wój twarzy.

(dok. nast.).
B . D .

DRGANIA ELEKTRYCZNE

I D R G A N IA  Ś W IE T L N E .

Pomimo olbrzym iego rozrostu nauki o ele
ktryczności, pomimo obszernego zasobu fak
tów, jakie nagrom adziła i których całe dzia
ły  zostały teoretycznie ujęte i matem atycz
nie opracowane, przyznać jeszcze musimy, 
że nie w iem y, co to jest elektryczność. B a
dania wszakże lat ostatnich przynoszą w ska
zówki, że zagadka ta nie jest niedostępną  
i że zdoła ona osięgnąć rozwiązanie podo
bne, jak ie uw ieńczyło poszukiwanie nad 
istotą światła i ciepła.

Rok bieżący m ianowicie —  w yrzekł prof. 
G. F. F itzgerald, otwierając posiedzenia 
sekcyi fizycznćj tegorocznego zjazdu Sto
warzyszenia brytańskiego (British Associa- 
tion) w Bath,-—pamiętny będzie w dziejach 
fizyki rosstrzygnięcicm zasadniczego pyta
nia, czy zjawiska elektrom agnetyczne za
chodzą przez bespośrednie działanie z odle
głości, czy też polegają na udziale przeno
szącego je  środka. Stanowcze to oświad
czenie uczonego angielskiego tyczy się ba
dań Hertza, ogłaszanych przez autora w spra
wozdaniach berlińskiej akademii nauk, 
a które w ypadły na korzyść drugiego po
glądu, że m ianowicie roschodzenie się dzia
łań elektrom agnetycznych odbywa się za po
średnictwem pew nego środka. P . H ertz 
prowadzi ciekawe swe doświadczenia od lat 
kilku, w edług rozległego planu, układ ich 
wszakże jest zbyt zaw iły, aby się dały tre
ściwie przedstawić. B liższy ich więc opis 
postaramy się podać w przyszłości, tym cza
sem zaś poprzestaniemy na wskazaniu ogól
nego ich znaczenia, w edług przytoczonej 
mowy prof. Fitzgeralda.

Gdy dla wyjaśnienia najprostszych obja
wów elektrycznych podajemy, że elektrycz
ność posiada własność przyciągania z odle
głości, jesteśm y na stanowisku dawnych fi
zyków , którzy, aby wyjaśnić podnoszenie 
się wody w pompie, tw ierdzili, że przyroda 
obawia się próżni. Znaczy to wszakże ty l
ko, że znamy fakt, ale nie posiadamy jego  
wyjaśnienia. W  dziejach nauki nastręczało
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się wiele podobnych pytań, dopóki nie zo
stały na drodze doświadczalnej rosstrzy- 
gnięte. Najważniejsze z tych kwestyj ty 
czyły się sporu m iędzy emisyjną, a udula- 
cyjną teoryją światła, oraz m iędzy ciepliko
wą. czyli materyjalną a kinetyczną teoryją 
ciepła. K lasyczne doświadczenia, które roz
strzygnęły na korzyść undulacyjnej teoryi 
światła i kinetycznej teoryi ciepła, są to 
najważniejsze doświadczenia, jakie kiedy
kolwiek zostały wykonane. Skoro dostrze
żono, że ciepło ginie, gdy praca występuje 
i nawzajem, upaść musiała hipoteza ciepli
ka, jako substancyi nieważkiej; skoro do
strzeżono, że światło roschodzi się wolniej 
w środku gęstym  aniżeli rzadkim, pojęcia 
o istocie św iatła u legły  przeobrażeniu. 
W prawdzie, doświadczenia Rumforda i D a- 
vego nad ciepłem, oraz Younga i Fresnela  
nad światłem, rosstrzygnęły kwestyje te da
leko wcześniej, zanim błędne poglądy sta
nowczo zostały wyrugowane; teraz jednak  
spodziewać się wolno, że nauka nie będzie 
tak opieszałą w przyjęciu rezultatów do
świadczenia tyczącego się elektrom agnetyz
mu, jak  była względem  św iatła i ciepła i że 
żaden now y Carnot nie będzie tu potrzebo
wał rozwijać należytych tłumaczeń na pod
stawie błędnej hipotezy.

Zobaczmy wreszcie, w jaki' sposób kwe- 
styja ta rozwiązaną została, odwołując się 
do przykładu, który nam rzecz tę jaśniejszą  
uczyni. W  język a  potocznym mówimy, że 
balony lub powietrze ogrzane wrznoszą się 
w górę dlatego, że są lekkie. W  czasach 
dawnych wyrażenie to było jaśniejszem , mó
wiono bowiem, że ciała te posiadają w ła
sność, zwaną lekkością: „lekkość" przeciwna  
była „ciężkości". Ciężkość sprawiała, że 
rzeczy dążyły ku dołow i, lekkość w yw oły
wała dążenie ich ku górze, —  był to rodzaj 
działania z odległości. Obecnie, gdy cięż
kość i lekkość przypisano jednakiem u dzia
łaniu ziemi, podnoszenie się balonów, po
wietrza ogrzanego lub płomieni tłumaczy  
się przez w pływ  powietrza. W szyscy w ie
dzieli, że pow ietrze istnieje, nikt jednak nie 
przypuszczał, że jem u to należy przypisać 
wznoszenie się płom ieni w górę: dziś rozu
miemy, że wzbijanie się balonów zależy od 
różnicy ciśnienia w różnych warstwach at
mosfery.

W  podobnyż sposób wiedzieliśm y dawno, 
że eter j estto środek wszystko przenikaj ący, 
zajmujący wszelkie miejsce w przestrzeni. 
Istnienie jego jest koniecznem następstwem  
undulacyjnej teoryi światła. Słyszym y nie
raz pytanie, do czego się wam eter 
przydaje? Odpowiedzieć na to można py
taniem, dlaczego otrzymujemy światło w 
osiem minut dopiero po wysłaniu go przez 
słońce? Okoliczność ta tłum aczy, dlaczego 
eter jest konieczny; gdyby światło nie p o
trzebowało czasu dla przejścia drogi od 
słońca, nie potrzebowalibyśmy też eteru. 
W  podobnym przypadku jesteśm y i w zglę
dem działań elektromagnetycznych. Istn ia
ły  dwie hipotezy co do przyczyny tych ob
jawów: jedna przypisywała przyciągania 
elektryczne temu, że to co nazywam y elek
trycznością, posiada własność działania na 
odległość; druga tłum aczyła je  przez wstrzą- 
śnienie, w ywierane za pośrednictwem eteru, 
poniekąd na wzór tego, jak  powietrze po
pycha balon w górę. Rosstrzygnęły to do
świadczenia H ertza, przekonał się on bo
wiem niewątpliw ie, że fale elektrom agnety
czne okazują objawy interferencyi, jak  fale 
światła i że działania elektrom agnetyczne 
roschodzą się w  powietrzu z szybkością 
światła.

Przy pomocy pięknie pomyślanego urzą
dzenia otrzymał Iiertz prądy przerywane, 
tak niewypowiedzianie szybko po sobie na
stępujące, że długość ich fal w ynosiła około 
dwu metrów. A by szybkość tę drgań elek
trycznych pojąć, przypomnijmy sobie, że 
ruch falow y posuwa się o jednę falę w tym 
samym czasie, gdy jedno drgnięcie się koń
czy. Fale elektrom agnetyczne roschodzą się, 
jak powiedzieliśm y, z szybkością światła, 
zatem z szybkością około trzystu tysięcy k i
lometrów na sekundę; gdyby więc drgań na 
sekundę dokonywało się trzysta tysięcy, fala 
każda miałaby kilometr długości. Skoro zaś 
fale były  około pięciuset razy krótsze, szyb
kość drgań musiała być w tymże stosunku  
wyższą, przeszło sto m ilijonów  na sekundę. 
W  jak i zaś sposób zdołał eksperymentator 
w ykryć drgania te i ich interferencyją? Nie 
m ógł ich w idzieć, były  bowiem do tego 
o w iele zbyt powolne; m usiałyby się doko
nywać m ilijon razy prędzej, aby się stały  
widzialnemi. Nie m ógł też ich słyszeć, by
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ły  bowiem zbyt szybkie; m usiałyby być mi- 
]ijon razy powolniejsze, aby się usłyszeć  
(lały. U żył więc do tego celu zasady rezo
nansu czyli współdźwięczności, w yw ołując  
przez indukcyją prądy w innym  przewodni
ku. Drugiem u temu przew odnikow i nadał 
wymiary takie, że peryjod drgań jego dla 
prądów elektrycznych b y ł takiż sam, jak  
w przyrządzie, który w ytw arzał prądy pier
wotne, przy tak bow iem  dobranych wymia
rach ruchy w drugim  przewodniku w ypa
dają najsilniój. Prądy powstające przez 
indukcyją w  przew odniku drugim zdradza
ły  swą obecność iskrami, które przeskaki
w ały przez drobną przerwę, w przewodniku  
tym pozostawioną.

P rzy  takiem urządzeniu, którego szczegó
ły  zresztą są dosyć skom plikowane, m ógł 
H ertz uchw ycić objawy interferencyi, za
chodzące między falami padającemi na ścia
nę, a falami od n ie j  odbitemi. W ibrator 
swój, wytwarzający prądy przerywane, 
um ieścił w pewnej odległości od ściany, tak, 
że odległość ta w yrów nyw ała kilku długo
ściom fali, przewodnik zaś drugi, w którym  
prądy m iały być wzbudzane um ieścił m ię
dzy tem wibratorem a ścianą; otóż na tój 
przestrzeni dostrzegł, że w kilku punktach 
ledw ie że się ukazyw ały słabe iskry w przer
wie pozostawionej w drugim przewodniku, 
gdy w punktach innych, w odległościach  
znaczniejszych od generatora, w ystępow ały  
znowu silnie; zanikania zaś te iskry zacho
dziły  w regularnem następstwie, w  jedna
kich odstępach m iędzy generatorem a ścia
ną. Tak więc, jak badania Younga i F res
nela nad krzyżowaniem  św iatła uzasadniają 
teoryją undulacyjną w  optyce, tak też do
świadczenie Hertza potwierdza teoryją  
drgań eteru w elektrom agnetyzm ie. Jestto  
więc rezultat świetny, dowodzący, że dzia
łania elektrom agnetyczne zależą od środka 
przenikającego wszelką znaną przestrzeń  
i że to jest tenże sam środek, który przenosi 
objawy światła.

Pogląd ten, który w doświadczeniach  
H ertza zyskał poparcie, tak silnie zaakcen
towane w przemówieniu prof. F itzgeralda, 
zbliża i indentyfikuje drgania elektryczne 
i św ietlne. Podobneż pom ysły rozw ija prof. 
01iver J. L odge w szeregu artykułów , za
m ieszczanych obecnie w angielskiej „Natu

rę”; jeden z ustępów nieskończonej dotąd 
tej pracy obejmuje ciekawe uwagi nad świa
tłem , m ianowicie co do sposobów sztuczne
go oświetlania, a że zostają one poniekąd 
w związku z wyżej rozwiniętem i poglądami 
na istotę objawów elektrycznych, podajemy 
je  tu w dosłownem tłumaczeniu.

Obecny nasz system otrzym ywania świa
tła  sztucznego zarówno jest marnotrawny, 
jak  i nieskuteczny. Potrzeba nam w yw o
łać jedynie drgania dokonywające się w gra
nicach od czterech do siedmiu trylijonów na 
sekundę; inne są zgoła bezużyteczne, drga
nia bowiem  szybsze lub wolniejsze nie w y
wierają na siatkówkę naszą żadnego działa
nia; nie umiemy wszakże dotąd wytwarzać 
drgań oznaczonej częstości.

U m iem y w yw oływ ać drgania oznaczone 
m iędzy 100 a 2000 na sekundę; innemi sło
w y, umiemy wzbudzać ton oznaczonej w y
sokości i umiemy utrzym ywać w sposób cią
g ły  cały szereg takich tonów zapomocą fu
jarek lub urządzeń klawiszowych. M oże
my także — jakkolw iek rzecz to jest mniej 
znana—wzbudzić chwilowo oznaczone drga
nia eteru, ale nie wiem y dotąd, jak ruch ten 
utrzymać w  sposób ciągły. A by zyskać 
drgania o okresach najkrótszych, musimy 
zaatakować atomy. W iem y, jak  atomy 
wprawić w drgania,— rezultat ten otrzymać 
możemy ogrzewając daną substancyją. G dy
byśmy m ogli działać na każdy atom zoso- 
bna, niedziałając na inne, otrzymalibyśmy 
zapewne pew ien rodzaj drgań dobrze okre
ślony. Rezultat taki byłby m ożliwy, nie 
jest wszakże pożądany, atomy bowiem, na
wet odosobnione, mają mnóstwo właściwych  
sobie rodzajów drgań, z których m ała tylko 
liczba byłaby dla nas użyteczna, 'a  nie w ie
my nadto jeszcze, jak  pobudzić jedne z tych 
drgań, niewzbudzając innych.

R zeczyw iście też nie atakujemy atomów  
oddzielnych, ale działam y na nie w zbitej 
ich masie, a rodzaje ich wibracyj występują  
w tedy niejako w ilości nieskończonej.

Bierzem y pewną ilość materyi, dajmy, 
w łókienko w ęglow e lampy żarzącej lub 
bryłkę wapienną lampy tlenowodornój, a p o
dnosząc stopniowo ich temperaturę, nadaje
my atomom ich rodzaje drgań coraz szybsze.

N ie przeobrażamy drgań pow olnych w  
drgania szybkie, ale dokładamy drgania
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szybsze do wolniejszych aż do punktu, gdy  
oddziaływają, na naszą, siatkówkę i wtedy 
jesteśm y zadowoleni. Poznajem y wszakże 
łatw o, jak  postępowanie to jest empiryczne 
i marnotrawne. Potrzeba nam niezbyt roz
ległej skali drgań szybkich, a nie umiemy 
dokonać tego lepiej, jak  wytwarzając cały 
szereg drgań od samego początku. Jestto 
tak, jakbyśm y, chcąc wprawić w drganie 
wysoką oktawę organów, byli zmuszani do 
naciskania wszystkich k luczy i wszystkich  
pedałów, wywiązując w ten sposób cały ura- 
gan dźwięków.

Przytoczone tu przykłady są to najbar
dziej udoskonalone m etody otrzymywania 
światła sztucznego, niezużytkowane bowiem  
przez nie drgania są tylko nieużyteczne, ale 
nie są szkodliwe. M etody dawne są daleko 
gorsze, polegają bowiem na zużytkowaniu  
palenia jakiejkolw iek substancyi. Postępo
wanie takie pozwala otrzymywać potężne 
prom ieniowanie, drgania wszakże użytecz
ne, te zatem, które pozwalają nam widzieć, 
stanowią ty lko nieznaczny prawie ułamek 
wszystkich drgań, przez palenie powodowa
nych.

Każdemu wiadomo, że palenie jest zaró
wno nieprzyjem nym  jak  i mało hygijenicz- 
nym sposobem wytwarzania światła; nie
w ielu jednak tylko zdaje sobie sprawę, że 
i wszystkie inne dotąd używane metody są 
w tymże samym przypadku i, że metoda tak 
mało zadawalająca i tak mało ekonomiczna, 
jak  rozżarzanie w ęgla w lam pie elektrycz
nej, przeżyje niewięcój nad kilka dziesię
cioleci, stulecie jedno conaj wyżej.

Spójrzm y na piece i na kotły wielkiej 
machiny parowej, wprawiającej w ruch gru
pę machin elektrodynam icznych i oceńmy 
wydatkowaną ilość energii; spójrzmy nastę
pnie na rozżarzone w łókienka lamp, zasila
nych przez te machiny dynamoelektryczne 
i spróbujmy ocenić część wytworzonej ener
gii promienistej, istotnie dla oka użyteczną. 
Będziem y ją  m ogli porównać do słabego to
nu w całej orkiestrze.

N ie będzie to za wiele, jeże li powiemy, że 
chłopiec obracający korbę, gdyby energija, 
jaką wydatkuje, dobrze była skierowana 
i zużytkowana, mógłby w yw ołać tyleż świa
tła skutecznego, co wszystek ten zbiór me
chanizmów i cały ten nakład paliwa.

M ogłoby się wydawać, że jest coś przeci
wnego prawom natury w tej nadziei, że bę
dziemy mogli wytwarzać i zużytkowywać 
pewne promieniowania bez innych; ale lord 
Rayleigh w krótkiej nocie, przedstawionej 
Stowarzyszeniu Brytańskiemu na zgroma
dzeniu w Yorku w r. 1881 wykazał, że tak 
nie jest, mamy więc odtąd prawo usiłowania  
dopięcia tego celu. Nie wiem y jeszcze, jak  
będziemy m ogli wytwarzać i zużytkowywać 
pewne promieniowania, ale jestto jedna 
z najważniejszych rzeczy, których pow in
niśmy się nauczyć.

K tokolw iek w idział robaczka św iętojań
skiego, był zapewne uderzony tym faktem, 
że światło jego  otrzymuje się tak łatwo ani 
przez zw ykłe palenie, ani przez machinę 
parową wprawiającą w ruch maszynę dy- 
namoelektryczną. O bjawy fosforescencyi 
marnują niew iele energii przez prom ienio
wanie; promienie zdolne do oddziaływania  
na siatkówkę wysyłane sąbespośrednio, a dl». 
wywołania ich potrzeba nadzwyczaj tylko  
drobnój ilości energii.

Prom ienie słoneczne, coprawda, obejm u
ją wszelkie rodzaje drgań, ale one oprócz 
oświetlania przedmiotów, mają do spełnia
nia niesłychanie wiele innych jeszcze czyn
ności, a wszystka energija słoneczna jest 
użyteczna. Przy oświetlaniu sztucznem  żą
damy li tylko światła i nic innego; gdy nam  
potrzeba ciepła, lepiej otrzymać je  oddziel
nie przez palenie.

Skoi' 0  poznamy dokładnie, że św iatło jest 
jedynie drganiem elektrycznem, powinniś
my natychmiast zająć się poszukiwaniem  
sposobu, dozwalającego wzbudzać i utrzy
m ywać drganie elektryczne dostatecznej 
szybkości. G dy rezultat ten zostanie osię- 
gnięty, zadanie oświetlania sztucznego bę
dzie rozwiązane.

K rótki ten ustęp obszernej pracy prof. 
L odge, wskazuje niew ątpliw ie nowe drogi 
badań i poszukiwań; opiera się on, jak w i
dzimy, na analogii drgań elektrycznych  
i świetlnych i tylko na tej zasadzie może 
być zrozumianym. D latego też poprzedzi
liśm y go objaśnieniami zaczerpniętemi z w y
kładu prof. Fitzgeralda, gdzie analogija ta 
tak dobitnie i stanowczo na podstawie do
świadczeń H ertza wykazaną została.

T. ł i .
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PASORZYTNA

G L I S T A  B U R A C Z A N A
(N E M A T O D A )

Heterodera Schachtii A. S.

(Ciąg dalszy).

II.

G listy okrągłe czyli nematody przedsta
wiają, dużą grupę naturalną ustrojów zw ie
rzęcych, mieszczącą się w dziale robaków  
(Yerm es), bardzo licznych przedstawicieli 
w przyrodzie mających. Rospowszechnienie 
glist tych jest znacznie większem niż napo- 
zór niejednemu w ydaw aćby się mogło. 
Część rodzin, składających w ielk i szereg  
glist okrągłych, ma w ybitnych przedstawi
cieli śród pasorzytów człowieka, zwierząt 
ssących, innych kręgow ców , owadów i t. d. 
O sławiona trychina, askarydy ludzka i zw ie
rząt dom owych, oxyuris człow ieka i inne 
gatunki tegoż rodzaju, są to wszystko typo
we przykłady pasorzytów, osiedlających się  
przeważnie w kanale pokarmowym. Inne  
glisty pasorzytne są podskórne, inne osie
dlają się w specyjalnych organach ciała, 
inne w reszcie żyją w części pasorzytnie, 
w części zaś swobodnie, w wodach, bagnach 
i t. p. Znaczna bardzo część jednakże z rzę
du nem atodów żyje przez ciąg całego sw e
go życia swobodnie, w  ziemi pól, łąk i la
sów, żywiąc się korzonkami, a pewna znów  
liczba znajduje się takich, które pasorzytnie 
na danej osiedlając się roślinie, toczą soki 
jćj korzenia lub też wychodzą przy wzroście 
rośliny nad ziemię, toczą części nadziemne 
(łodygę, cebulki, tkanki roślin skrytokwia- 
towych), a niekiedy nawet przy w ykształ
caniu się zawiązku owocow ego, dostają się 
do wnętrza samego ow ocu i w ziarnie ocze
kują w ysiew u, zapewniającego pożyw ienie  
nowem u potomstwu. D robniutkie wągorki 
z ziem i ornój, zwinne, cieniutkie robaczki, 
hyżo się wijące i poruszające, są przedsta
wicielam i swobodnie żyjących g list okrą
głych. W ągorek pszeniczny czyli mątwik

pszenicy (Tylćnchus devastatrix Ritz. Bos) 
służy za przykład złośliw ych niszczycieli 
ziarna i niewybrednych napastników w szel
kich części zielonych rośliny i wogóle orga
nów nadziemnych.

Robaki te są w większej części rozdziel- ■ 
nopłciowe; samice częstsze, większe i w y
żej zazwyczaj rozwinięte od samców, znoszą 
mnóstwo jaj lub rodzą żywe zarodki; ciało 
glist krągłe, długie, często nitkow ate, zw ła
szcza u samców; samica często wrzeciono
watej lub pękatej formy, wskutek znaczne
go nagromadzenia jaj. Środek nitki lub 
wrzeciona zajmuje kanał pokarmowy; otwór 
gęby na przednim końcu ciała; przeciw legły  
koniec zazwyczaj w ydłużony bywa w ogon  
różnej długości, charakterystyczny nieraz 
dla danego rodzaju lub gatunku.

W szystkie, lepiej dotąd zbadane glisty  
okrągłe, w ciągu swego życia przechodzą 
trzy zasadnicze, podstawową ważność ma
jące okresy: okres zarodka, okres ląrwy  
i okres zwierzęcia dorosłego. Obyczaje 
zw ierząt są ściśle związane z temi trzema 
okresami życiowemi: są np. robaki, które 
wszystkie trzy okresy życia przepędzają 
w trybie życia pasorzytniezym, bądź w je 
dnym organie i na jednem  miejscu (O xyu- 
ris vermicularis?) bądź w różnych zw ierzę
tach, w różnych tkankach ich ciała (Trychi- 

' na); są też inne, które przez dwa okresy ży 
ją jako pasorzyty, trzeci okres spędzając 
w niezależności i swobodzie; a także takie, 
które w jednym  tylko okresie są pasorzyta- 
mi; niektóre wreszcie formy, jak  wyżćj nad
m ieniliśm y, mogą przez całe swe życie zo
stawać w bezwzględnej, zupełnej swobodzie. 
D la okresów życia, o których tu mowa, cha- 
rakterystycznem jest, że w przejściu z j e 
dnego do drugiego zwierzę zrzuca skórę czy
li lenieje, a nadto mniej lub bardziej wybit
nie zm ienia kształt i w ygląd ciała. Nema
tody wogóle mają pewną skłonność do le 
nienia; istnieją między niemi formy, które 
skórę po kilkanaście razy w ciągu życia od
nawiają; najmniej jednak robaki te przez 
dwa zasadnicze lenienia przechodzić muszą 
i jedno z nich odpowiada przejściu zarodka 
w larwę czyli poczwarkę, która gdy doro
słem , płciowem  staje się zwierzęciem , zno
wu skórę swą zrzucić i na nową zamienić 
musi. U  pasorzytów lenienie to i zmiana



Nr 45. WSZECHŚWIAT.

O - l i s t a ,  T o u r a c s a a a  ( H e t e r o c L e r a  S c 3 a . a c l b . t i i ) .



714 WSZECHŚWIAT. Nr 45.

okresu życia, zazwyczaj przypada po zmia
nie ośrodka (po dostaniu się do wnętrza lub 
odwrotnie po opuszczeniu dotychczasowego  
żywiciela); u swobodnie żyjących form wą- 
gorkowych o tych przejściach stanowią po
ry roku, wiek osobników, a w reszcie wa
runki fizyczne otoczenia (w ilgoć, tempera
tura). D la  zarodków glist, żyjących w zie
mi, charakterystyczną jest własność ich ła
twego wysychania i pozornego zamierania 
na długi przeciąg czasu, z możnością obu
dzenia się, zm artwychwstania za pierwszem  
pojawieniem się w ilgoci i ciepła. Przez ty
godnie, miesiące, ba, przez lata całe mogą 
drobne zarodki robaków tych spoczywać 
bez śladu życia — rzucone do kropli wody, 
budzą się i w iją po latach wielu jak  wtedy, 
gdy je  do suchego miejsca przeniesiono. 
Zwierzątka te, zajm owały wybitne miejsce 
śród przytaczanych dawniej w rosprawach 
francuskich głów nie uczonych, tak zwanych  
animaux rósuscitants (zw ierząt wskrzesąją- 
cych). Jak dow iodły najnowsze doświadcze
nia holenderskiego botanika, R itzem a-Bosa, 
zarodki te mają też własność omdlewania 
i zapadania w letarg pod wpływ em  sub- 
stancyj wydzielających woń wybitną (za do
daniem do wody sera, mięsa i t. d.). Zarodek 
wysuszony lub om dlały może bez żadnego  
uszczerbku pozostawać w  stanie pozornój 
śmierci przez czas choćby najdłuższy, aż do 
pom yślnych dla życia sw ego warunków. 
W ogóle jednak, w warunkach przyrody, 
zarodki unikają suszy i obdarzone są ku te
mu niezw ykłą łatw ością przem ieszczania się 
wgłąb ziem i przy w ysychaniu jćj warstw  
powierzchownych; odwrotna wędrówka, ku 
powierzchni, odbywa się za nadejściem de
szczów. T e w łasności należytego przysto
sowania się do niepom yślnych okoliczności 
w przyrodzie dają dobre pojęcie o w ytrw a
łości robaków, z któremi w naszym  w ypad
ku burak lub rzepak, a w łaściw ie stojący  
poza roślinami temi człow iek ma do w al
czenia.

Rodzaj Heterodera, który nas tu szczegó
łow o zajmuje, należy do rodziny wągorko- 
watych (Anguillulidae); zamieszkującej zie
mię i żywiącej się bądź materyjami roskła- 
dającemi się w ziemi, bądź korzeniam i ro
ślin. Jest on blisko spokrewnionym  z rodza
jem  T ylenchus, do którego należy T. devasta-

trix, wspomniany już wyżej niemiłosierny 
niszczyciel ziarna pszennego, młodych k ie ł
ków cebuli i hijacyntu, głów ek kw iatow ych  
kardu sukienniczego (D ipsacus fullonum), 
a nawet mchów leśnych. Heterodera od
znacza się krótkim bardzo ogonem samicy 
dorosłej i prawie osiowem wskutek tego  
położeniem  otworu odbytnicy. Ciało sam
ców mało się różni od ciała innych, pokre
wnych z tą formą rodzajów. Samcy i sami
ce Heterodera Schachtii żyją na korzonkach  
buraczanych i na innych korzeniach; samcy, 
rzadziej spotykani, nie są oku gołem u w i
doczni; samice za to, w formie mlecznobia- 
łych (na świeżej roślinie) kuleczek, są ła 
two widoczne na korzeniu, jak to się oka
zuje z fig. 1., przedstawiającej dwa dro
bne korzonki oderwane od głów nego korze
nia, w naturalnej, mniej w ięcej, wielkości. 
P od lupą, banieczki te wyraźniej odróżnia
ją się, a ich cytrynkowata forma (por. kon
tury fig. 6 i 7) uchwyconą już łatwo być 
może. Słabe powiększenia mikroskopowe 
ukazują wreszcie dokładnie kształt pęka
tych samic; znaczny wymiar poprzecznej 
średnicy ich ciała, nie pozwala przejrzeć 
przez ciało robaka, nie widać wcale w ew nę
trznej budowy, niepodobna wyróżnić nawet 
kanału pokarm owego ani narządów płcio
w ych. Za naciśnięciem  szkiełka, jeśli ro
baka niem przykryliśm y, lub za rozdarciem  
igiełką, wysypują się, jak to już wyżej za
znaczyliśm y, jaja w w ielkiej obfitości. W ó w 
czas dopiero pewne szczegóły budowy w e
wnętrznej stają się widocznem i. Na bura
kach wyschłych, zwiędniętych, kuleczki 
białe ciemnieją, stając się w suchem a cie
płem powietrzu rdzawo-brunatnemi, a na
stępnie czarnemi. Ta zmiana barwy, moż
ność rozgniatania w palcach oraz nieodpa- 
danie robaków od korzenia przy myrciu lub 
płókaniu w wodzie, pozwalają łatw o odró
żnić g listy na korzeniu siedzące od ziarn  
piasku i innych z ziemi pochodzących za
nieczyszczeń, czepiających się korzenia, (o ile 
przy badaniu nie mamy pod ręką szkła po
większającego, usuwającego stanowczo wąt
pliw ości w przedmiocie natury białych  
ziarn, jak ie  na korzonkach buraka spotkać 
można). Najczęściej, sam w ygląd chorego 
buraka wym ownie świadczy o złośliwej na
turze okrągłych banieczek, na jego korze
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niach tu i owdzie spotykanych. Buraki, 
skoro wczesną wiosną napadniętemi zostaną 
przez pasorzyta, zabierającego im soki poży
wne, nie mogą normalnie się rozwijać, za
trzymują się w rozwoju, słabną; mając za
atakowane korzenie, służące im do czerpa
nia z ziemi pożywienia, wypuszczają z g łó 
wnego sw ego korzenia mnóstwo dodatko
wych, cienkich korzonków, mających zastą
pić roślinie utracone a raczej zagarnięte przez 
napastnika korzenie. Korzeń głów ny bu
raka, nierosnąc w kierunku osiowym roz
widla się; na spłaszczonym, jakgdyby ucię
tym jego końcu odziemnym tworzy się 
gwiazda korzeni pobocznych, w różne stro
ny skierowanych, lub też wprost krótki, 
szeroki korzeń okrywa się cały puchem  
drobnych korzonków, tworzących brzydką 
m iotełkę. Na tój m iotełce, na omszonych 
korzonkami korzeniach buraka, glisty  ̂ znaj
dują obfite do życia swego podścielisko  
i tym sposobem, zjawisko, będące następ
stwem obronnego oddziaływ ania ustroju 
roślinnego przeciwko chorobie, staje się 
znów czynnikiem  utrwalającym , rosszerza- 
jącym  nieszczęsną zarazę. W  ciągu lata 
glisty wydają kilka pokoleń: te buraki, któ
re napadniętemi zostaną później, w ykształ
cają normalnie swój korzeń, lecz następnie 
pod wpływem  napaści ze strony robaka, 
wypuszczają znów drobne korzonki, a w ta- 
kiem bocznem omszeniu gnieżdżą się tu 
i owdzie now i napastnicy, tak, że na polu 
zarażonem glistam i, trudno na zdrowych  
nawet burakach nie spotkać białych ba- 
nieczek, pojedyńczo tu i owdzie wśród ziemi 
i ziarnek piasku w pobocznych korzeniach  
ukrytych.

Dorosłe i dojrzałe robaki na korzeniu bu
raczanym spotykać się dają najwcześniej 
w miesiącu Czerwcu. Samica, brzemienna 
jajam i, znosi obficie jaja, w których — jak  
to pokazuje fig. 11 lit. c —• gotowy, zw inię
ty w skorupce znajduje się zarodek. Zaro
dek taki w ziemi, pod działaniem  w ilgoci, 
w ykluwa się ze swój skorupki, a wtedy ma 
postać krótkiego wałeczka czy niteczki 
(fig. 2), z mało wyraźną budową w ew nę
trzną ciała. W idnieje tylko przy m ocniej
szych powiększeniach charakterystyczne dla 
zarodków glist okrągłych zgrubienie i ros- 
szerzenie przełyku (kiszki przedniej), przed

stawione na fig. 3. Zarodek taki, w sprzy
jających warunkach ciepła i w ilgoci, obda
rzony jest żywym  ruchem, odbywa, zależ
nie od warunków jakie znajduje, dość zna
czne wędrówki w ziemi, dążąc za wilgocią  
z jednaj, za pożywieniem z drugiej strony. 
Szuka on młodych, o ile się da najmłod
szych, korzonków roślinnych, a gdy te znaj
duje, przebija przednim końcem swego w ą
skiego ciała młodą tkankę rośliny, wsuwa 
się energicznie naprzód, wgłąb korzonka 
i tam się osiedla, poczynając żyw ot paso- 
rzytniczy. W krótce zarodek, unierucho
m iwszy się w korzonku rośliny, zrzuca tam 
swą skórę i staje się poczwarką, którój cia
ło rośnie prawie wyłącznie wszerz tylko. 
Grubiejąca wówczas larwa wydyma ścian
kę zewnętrzną korzonka, który w tem m iej
scu odpowiednio wypukła się, grubieje, jak  
to wskazuje fig. 4, przedstawiająca larwę 
w początkowym okresie, osiedloną w ko
rzonku rzepaku letniego. Form a ciała lar
w y coraz bardziej traci wysm ukłość form  
zarodka; po niejakim czasie ciało staje się 
podobnem do śliwki, z niewielkim  ogon
kiem, wreszcie przybiera postać gruszko- 
watą. W ówczas poczwarka poczyna się 
zw olna poruszać, przebija znów w odw ro
tnym kierunku nabłonek korzonka rośliny  
i wysuwa naprzód część, potem  całość swe
go pękatego już wtedy ciała nazewnątrz. 
Bóżnicę kształtów  przedstawia wtedy larwa 
żeńska (fig. 5) od męskiej (fig. 8), podłużnie 
zazwyczaj sfałdowanćj. Lenienie ostatecz
ne larwy przy przejściu do stanu zw ierzę
cia dorosłego odbywa się nazewnątrz: u po- 
czwarki męskiej następuje w  ten sposób, że 
ciało samca wraz ze skórą tegoż wytwarza  
się w zupełności wewnątrz dawnej skóry 
poczwarczej (fig. 9); szczegółów  lenienia  
poczwarek żeńskich Kuhn nie podaje- S a
mica (dorosła) spędza nieruchomie życie 
swe na tem miejscu, gdzie poczwarka przez 
korzeń się przebiła i gdzie nastąpiła prze
miana' larwy na zw ierzę dorosłe. Zew nę
trznym swym zarysem (konturem ) samica 
niezbyt się od larwy wykształconej oddala. 
Stosunek figur na tablicy, oznaczonych licz
bami 2 (zarodek), 4, 5 (larwa), 6 i 7 (sami
ca), rysowanych przy jednakowem  pow ięk
szeniu, wykazuje wzrost robaka płci żeń
skiej w całym  życiowym przebiegu. Sa
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miec, przedstawiony na fig. 10, znacznie 
bardziój jest powiększonym . W zrost sami
cy odbywa się prędko, niebawem  następuje 
jój zapłodnienie; samica zaczyna nosić jaja, 
z tych zaraz powstają zarodki, te szukają 
sobie m łodych korzonków i t. d., now e po
wstaje pokolenie, podobne do poprzedniego. 
Cały bieg rozwoju od zniesionego jaja do 
samicy, znów jaja znoszącój, odbywa się tak 
szybko, ż e — jak  wspom nieliśm y — przez 
czas lata kilka po sobie następujących zja
wiać się może pokoleń. Zarodki są w y
trzym ałe i obdarzone zdolnością wędrowa
nia; poczw arki w młodój roślince od złych  
w pływ ów  zabespieczone; zwierzęta dorosłe 
mają pokarm gotow y, gdyż poczynają  
i kończą sw e istnienie już na ciele rośliny, 
przeznaczonćj na ofiarę. W idzim y, jak  tru 
dne znajduje warunki człow iek, chcąc wal
czyć z tym, doskonale przystosowanym , 
w ziemi ukrytym  wrogiem . G dy do tego  
dodamy, że z liczby badanych roślin ogro
mna ich ilość może ulegać napaści zarod
ków H eterodery, że więc trudno je  skazać 
na zagładę przez ogłodzenie; gdy zw aży
my, że zarodek równie dobrze późną jesienią  
przeniknie do korzonków zasianój oziminy  
jak przezimuje w głęb i ziem i, aby z wiosną 
rzucić się na młodą jarzynę,— niepokój nas 
ogarnia na myśl o w alce z tym wrogiem  
i wątpić bylibyśm y skłonni, czy uczony bo
tanik, który zbadał w łasności tego niebes- 
piecznego pasorzyta, m ógł wyszukać sposób 
pozbycia go się z roli, co stanowiło cel pra
ktyczny zadania, jak ie  mu postaw iono.— 
M yśl ludzka zw yciężyła jednak tym razem  
i prof. Kiihn, po krótkich stosunkow o do
świadczeniach i próbach, zdołał wskazać 
metodę niszczenia groźnój g listy  buraczanój. 

(dok. nast.)
J. Natanson.

G E N E Z A
1 P B Z E O B B tó E M  M A ł  KRYSTALICZNYCH.

37-lsła.d. w s t ę p n y .

(Dokończenie).

Taką jest geneza wszystkich skał w ulka
nicznych. Istnieje wszakże w przyrodzie

znaczna liczba skał pochodzenia niezaprze- 
czenie ogniow ego,które wszelako od w spół
czesnych utworów wulkanicznych różnią 
się odmiennym nieco składem chemicznym  
i m ineralogicznym . Zowiemy je  skałami 
wybuchowemi starszemi czyli plutoniczne- 
mi, pochodzą bowiem wszystkie z dawniej
szych epok gieologicznych. O gniwa pośre
dnie przedstawiają skały wybuchowe epoki 
kredowój— tescbenity, pikryty, granity Ba- 
natu i K ordylijerów, bazalty i trachity 
Krym u i inne, od niedawna w literaturze 
znane.

Pom iędzy skałam i plutonicznemi mamy 
przedstawicieli zarówno Bunsenowskiój se- 
ryi trachitowój jak  piroksenowój, skały  
o złożeniu ziai nistem, porfirowem i szkli- 
stem. Jednem  słowem, analogija ze skała
mi w ulkanicznem i zupełna, dochodząca nie
kiedy nawet do absolutnój tożsamości, skła
du chemicznego.

A  jednak jest w nich coś bijącego odrazu 
w oczy, coś napozór nieujętego, ogólny ha- 
bitus, w ygląd od skał współczesnych od
mienny. Przyczynę tych różnic,—jak w y 
kazały zwłaszcza badania mikroskopowe, 
bardzo głęboko sięgających,— x-ozmaicie tłu
maczono. Pom ijając przeróżne w tym w z g lę 
dzie teoryje, h istoryczne już dzisiaj tylko  
znaczenie mające, przejdę do przedstaw ie
nia tych przyczyn w św ietle badań najnow
szych na tem polu.

Jak w yglądały skal)' plutoniczne wkrót
ce po zastygnięciu swojem —  nie wiem y, 
wszystko atoli przypuszczać każe, że nie 
różniły się one od law  i skał wybuchowych  
współczesnych, dziś jednak mamy przed 
oczyma nie skały pierwotne, lecz produkt 
wszechpotężnego działania na nie wody at- 
mosferycznój i powietrza.

Rozbiór chemiczny i m ikroskopowy w y
kazuje w skałach plutonicznych obecność 
m inerałów, pow stałych drogą wodną, n ie
znanych w świeżych skałach wybuchowych, 
jak  epidotu, chlorytu, aktynolitu, białej mi
ki, uralitu, zeolitów i t. d., lub też otrzym a
nych drogą przenikania gazów fluorowych  
przez substancyją skały, jak turmalinu, gra
natu, kasyterytu, topazu, apatytu. Analiza  
chemiczna wykazuje zawsze znaczny pro
cent wody w skałach pozornie zupełnie  
świeżych, a jak  potężnym czynnikiem  me-
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tamorfizującym jest woda przez skałę ab
sorbowana, wykazały doświadczenia Bischo- 
fa, Lemberga i Daubrćego. Sprawdza się 
stare przysłowie o kropli kamień przebija
jącej: woda chemicznie czysta jest w stanie 
rospuścić nawet nierospuszczalny w silnych  
kwasach kryształ górski; woda deszczowa 
i źródlana, zawierająca w roscieńczeniu  
przeróżne odczynniki chemiczne, zwłaszcza  
dwutlenek węgla, w ciągu wieków przeo
braża krzemiany bezwodne w wodniste i na- 
odwrót, rospuszcza m inerały drogą ogniową  
powstałe i osadza je  w in n em  miejscu w od
miennej postaci krystalicznej. Ogniową  
drogą powstały ortoklaz granitu dostarcza 
materyjału do pięknych kryształów adula- 
ru drogą wodną się tworzących. K rzem ion
ka w yługowana ze szklistego tła ^porfirów 
lub z przeobrażonych w inne krzemiany 
feldspatów i amfibolów osiada z wody w po
staci kryształu górskiego, ametystu, opalu  
i chalcedonu. K ryształy augitu przeobra
żają się w amfibol w łóknisty, leucyt w anal- 
cym, feldspaty w epidot, g linkę porcelano
wą, zeolity i kalcyt.

W skład skał plutonicznych wchodzą też 
same co i w skałach wulkanicznych mine
rały, przeróżne feldspaty, augit, amfibol, 
mika, kwarc, nefelin, szkło, a jednak po 
bliższem ich zbadaniu dostrzeżemy i w nich 
również znaczne różnice. M inerały te w ska
łach starszych przedstawiają daleko więcój 
podobieństwa do składników metamorficz
nych gnejsów i łupków krystalicznych ani
żeli do m inerałów wulkanicznego pochodze
nia. O koliczność ta rzuca światło na ge
nezę skał plutonicznych. Ponieważ w szy
stkie m inerały tego rodzaju zarówno drogą 
ogniową jak wodną utw orzyć się mogą; po
nieważ, jak uczy nas badanie łupków kry
stalicznych i gnejsów, pod wpływem  czyn
ników przeobrażających z iłów  i glin , po
wstałych ze zwietrzenia krzemianów, też 
same krzemiany znowu się odtwarzają: ska
ły  plutoniczne przeto w  swym stanie obec
nym przedstawiają się nam jako rezultat 
wiekowych zmian, którym skały niegdyś 
wulkaniczne pod w pływ em  wody, pow ie
trza, ciśnienia i gorąca wewnętrznego ziemi 
uległy. M inerały w nich znajdowane, po
mijając nawet te z ich liczby, które za nie
w ątpliw y produkt zw ietrzenia uważać na

leży, w znacznej części przynajmniej nie 
przedstawiają się nam w swój postaci pier
wotnej, o którćj przypuszczać tylko m oże
my, że się od składników law nowoczesnych  
bardzo mało lub wcale nie różniła.

Krótko mówiąc, jeżeli skały wulkaniczne 
przedstawiają nam stężałą w rozmaitych  
stadyjach indywidualizacyi magmę, skały  
plutoniczne są mniej lub więcój przeobra
żonym produktem roskładu magmy przez 
czynniki atmosferyczne.

Ponieważ, jak nadmieniłem wyżój, jedna  
i taż sama law a może zastygnąć w rozmai
tych stadyjach krystalizacyjnych, w ytw a
rzając w jednym  strumieniu okazy zarówno 
szkliste, jak porfirowe i ziarniste, przy po
mocy odpowiednio wybranych próbek mo
żemy pod mikroskopem rospoznać cały prze
bieg indyw idualizacyi minerałów z lawy, 
cały, że się tak wyrażę, em bryjologiczny  
rozwój krzemianów. Przypatrzm y się b li
żej tym zjawiskom.

Pośród szklistój masy obsydyjanu lub 
smołowca pojawiają się przedewszystkiem  
drobne, bezbarwne kuleczki czyli globulity, 
równie drobne pałeczkowate longulity i be- 
lonity, wreszcie czarne punkciki i ciemne, 
dziwacznie pokręcone włoskowate niteczki 
czyli trychity. Są to pierwsze, niezależne 
zresztą od porfirowo w ydzielonych minera
łów, zawiązki późniejszych kryształów.

G lobulity łączą się w grupy, przypom i
nające swemi kształtami kolonije bakteryj 
w żelatynie: raz układają się w różańcowate 
szeregi czyli margaryty, to znów w kuliste 
skupienia nieprawidłowe czyli globosferyty. 
W  tych ostatnich stopniowo dostrzegamy 
dalszą indy widualizacyją: pierwotne kulecz
ki czyli globulity układają się w promieni
ste szeregi, pomiędzy niemi dostrzegamy 
czasami belonity, trychity i czarne ziarnka 
żelaziaka m agnetycznego. Całość indyw i
dualizuje się bardzo wyraźnie w postaci 
ostro od pozostałej masy szklistej oddzielo
nej kuli czyli sferolitu lub felzosfery, w św ie
tle polaryzowanem występującej jaskrawo 
pośród ciemnego tła jako barwne kółko 
z ciemnym krzyżem interferencyjnym. Jak 
wykazały świeżo analizy Lagoria, kuliste te 
w ydzieliny zawierają zawsze więcej krze
mionki i sodu od pozostałego tła szklistego,
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w którem natomiast pow iększa się procent 
krzemianu potasu.

W  dalszym ciągu w pośrodku sferolitu  
powstaje kryształek feldspatu, który sto
pniowo pochłania całą substancyją sferolitu. 
Globulity w ięc i sferolity są embryjonalne- 
mi postaciami feldspału.

Z belonitów , longulitów , trychitów  etc., 
objętych ogólną nazwą mikro litów , powsta
ją inne m inerały — augit, amfibol, żelaziak  
m agnetyczny etc. Indyw idualizacyja ich ma 
jednak inny aniżeli u  feldspatow przebieg  
i daje się określić ogólnie przez tworzenie 
się t. zw. szkieletów  krystalicznych. Naj
lepszym  przykładem  tego rodzaju szkiele
tów są znane każdemu kwiaty lodowe na 
szybach okien: najdrobniejsze m ikrolity da
nej substancyi układają się w skupienia pie
rzaste, drzewiaste, siatkowate, w których  
dostrzega się zw ykle pew na sym etryczność, 
odpowiadająca sym etryi kryształu. N ie
rzadko wszakże te dendryty pierwotne 
przedstawiają kombinacyją linij krzywych, 
nieznaną zupełnie w kryształach całkow icie  
wyrośniętych.

Tak samo, jak  w św ieżych skałach wul
kanicznych przy pomocy mikroskopu może
my zbadać em bryjonalny rozwój minera
łów , możemy również w zw ietrzałych ska
łach plutonicznych w idzieć szczegółow y  
przebieg procesów roskładowych, czyli, uży
wając znowu analogii z naukami b ijo logi-  
cznemi — objawy patologiczne, choroby 
m inerałów, których rezultatem  bywa ich 
śmierć, to jest zniszczenie zupełne lub też 
przeobrażenie czyli pseudomorfoza, w któ
rej chorobliw y now otw ór całkow icie m ine
rał pierw otny wypiera, zachow ując tylko  
kształt jego zew nętrzny.

W idzim y tedy, jak  pięknie przejrzysta  
substancyja feldspatu pod w pływ em  wody 
przenikającej do wnętrza kryształów  staje 
się białą i mętną, przetwarzając się stopnio
wo w wodny krzemian glinu  czyli kaolin; 
jak  dalej po w łoskowatych rysach i szpa
rach tegoż felspatu lub kwarcu wciska się 
czerw ony pyłek tlenniku żelaza, odciągają
cy krzem ionkę— a pośród jasnej masy kry
ształu ukazują się jakby wrzody chorobli
we — zielone plamki chlorytu: plamki te 
rosną, gangrena się rosszerza, aż wreszcie

wszelki ślad pierwotnego kryształu zaginie. 
Gdzieindziej znowuż w głąb zdrowego k ry
ształu wciska się od powierzchni, zapusz
czając coraz głębiej pasorzytne korzenie —  
nowotwór epidotu. W śród napozór św ie
żej masy diabazów widzim y nieraz podłu
żne plamy trawiastozielone, okolone białą 
ramką— to miejsca gdzie dawniej były kry
ształy augitu: dwutlenek w ęgla przesącza
jących się przez skałę wód deszczowych  
rozłożył go zupełnie i wodne krzemiany że
laza i magnezu powstały z jego roskladu; 
wapno w postaci węglanu okoliło je  białą 
ramką, krzemionki część w yługowana osia
dła w pobliżu jako ziarnka opalu lub kw ar
cu. Zamiast tła szklistego widzim y jakąś 
ciemną masę złożoną z tlenków żelaza, chlo
rytu, kalcytu, kwarcu i nieokreślonych ziar
nek wodnych krzemianów glinu. W  dal
szym ciągu skała plutoniczna rospada się 
na ił lub glinę.

Jeżeli wszakże w ciągu w ieków  skała tak  
zw ietrzała zupełnie, dostanie się pod dzia
łanie czynników wulkanicznych, natenczas 
z niekształtnej masy ilastej odtwarzają się 
znowu pierwotne kom binacyje m ineralne— 
feldspaty, augity, amfibole, kwarc, mika— 
dając początek łupkom  krystalicznym , gra
nitom i gnejsom.

D r Józef S iem iradzki.

P o s i e d z e n i e  c z t e r n a s t e  K o m i s y i t e o -  
r y i  o g r o d n i c t w a  i n a u k  p r z y r o d n i c z y c h  
p o m o c n i c z y c h  odbyłosię d. 18 Października 1888 
roku, o godzinie 8 wieczorem, w lokalu Towarzy
stwa, Chmielna N r 14.

1. Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

2. P. F r. Błoński mówił „o wycieczce botanicznej 
na Ś 'ty K rzyż11, którą uskutecznił (w towarzystwie 
p. Rogozińskiego) w początkach W rześnia r. b. 
W ycieczka trw ała kilkanaście dni i ograniczała się 
do zwiedzenia wschodniej części pasm a od Ś-go 
K rzyża na południo-wschód pod Opatów. Po ogól- 
nem scharakteryzow aniu zwiedzanej okolicy pod 
względem botanicznym , p. Bł. wykazał, jakie ro 
śliny nasionowe udało mu się zebrać, których 
w Prodrom usie prof. - Rostafińskiego niem a wy
szczególnionych. W dalszym ciągu mówił o rośli
nach zarodnikowych zebranych w ciągu wyciecz
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ki, mianowicie zaś o mchach, wątrobowcach i grzy
bach. Mchów zebrał p. Bł. około 2/s dotąd zna
nych krajowych gatunków, a migdzy niem i 6 no
wych nabytków dla flory krajowej, wątrobowców 
zaś zebrał przeszło połowę, bo 35 gatunków, z k tó
rych dwa poraź pierwszy w kraju  znalezione. 
W końcu przedstaw ił zebrane w swej wycieczce 
porosty i grzyby właściwe.

Sprawozdanie swoje p. Bł. uzupełnił starannie 
zebranem i zielnikam i, szczególniej zaś mchów, w ą
trobowców i porostów.

Na tem  posiedzenie ukończonem zostało.

KB0N1KA HAOKGWA.
MINERALOGIJA.

—  Meteoryt bahijski. Od bardzo dawnych już 
czasów w miejscowości Bendego w brazylijskiej 
prowincyi Bahia, znana była olbrzym ia bryła że
laza rodzimego, zbadana i opisana w 1816 roku, 
pod nazwą żelaza meteorycznego z Bahii. W 1785 
jeszcze roku próbowano ją  przewieźć w odpowie
dnie miejsce, ogrom wszakże tej bry ły , ważącej, 
jak  się obecnie pokazało, 5361 kilogramów, wszel
kie usiłow ania ku tem u czynił besskutecznemi. 
Słynny m eteoryt przywiezionym wszelako ostate
cznie w całości został w dniu 15 Czerwca r. b. 
do Rio Janeiro i złożonym w muzeum narodo- 
wem. Było to niełatwem  do spełnienia zadaniem, 
wobec konieczności torowania umyślnej drogi z oko
licy górzystej, w której ogrom na ta  b ry ła  spoczy
wała, przez strum ienie i potoki górskie, z których 
jeden m iał 80 m etrów  szerokości, do najbliższej 
stacyi drogi żelaznej, odległej na 115 kilometrów. 
Sprawy tej dokonał inżynier p. Jose Carlos de 
Carvalho, na żądanie tow arzystw a gieograficznego 
w Rio Janeiro; koszty zaś przewozu, wynoszące 
około 50000 franków, pokrył baron Guachy. Przez 
porównanie grubości warstwy rdzy, jaka  pokrywa
ła m eteoryt w 1785 roku i grubości jej obecnej, 
przypuszczają uczeni, że spadł on mniej więcej 
przed sześciu wiekami.

K. J.
GIEOGRAFIJA.

— W zrost ludności w Chinach i Japonii. Chiny bar
dzo wcześnie rospoczęły prawidłowe spisywanie 
swojej ludności. W iem y naprzykład, że już w ro
ku 800 przed Chr. m iał miejsce pierwszy spis lu
dności, a następnie powtarzały się one w’ pewnych 
odstępach czasu. Przytoczym y tu  niektóre pe
wniejsze spisy;

Około 100 roku znaleziono 50 milij.
754 » 1} 52,9 u

1393 11 11 60,5 ii
1579 11 ii GO,7 ii
1645 11 11 62 5ł
1736 11 11 125 1)
1743 11 5> 150,3 ii

Około 1762 roku znaleziono 198,2 milij.
1783
1792
1812
1842
1882
1885

284
307,5
362.4 
413

362,1
385.4

) o  d\ Jń ■**j
*2 ^

Z tabelki powyższej widać, że ludność Chin aż 
do XVII wieku, to jest do zawojowania Chin przez 
Mandżurów, trzym ała się wciąż w mierze. Dopie
ro od połowy wieku XVII zaczęła ona w yraźnie 
w zrastać. Stało się to  za panowania cesarzy Kang- 
hsi (1662—1722) i Kien-lung (1736—96) z powodu 
podniesienia naturalnej produkcyi kraju. W zra
stanie to  jednakże nie wyda nam się tak  wiel- 
kiem , gdy zważymy, że podwojenie ludności w Niem- 
.czech za dni naszych następuje w 68 la t i gdy po
równamy je z gwałtownym wzrostem ludności 
w Stanach Zjednoczonych.

W Japonii spisywanie ludności również jest da
wne. Od 610 roku  po Chr. zaczęto tam notować 
liczbę ludności, a od początku ubiegłego wieku 
spisy ludności w Japonii prowadzą się nader sy
stem atycznie co la t sześć przez zniewolonych do 
tego urzędników państwowych. Ludność w Japo
nii w zrastała w następujący sposób:

W  r. 610 — 5 milij.
„  736 -  8 „
„ 1744 -  25 „
„ 1756 — 26 „

W r. 1804 — 27 milij.
„ 1871 -  32 „
„ 1876 -  34 „
„ 1881 -  37 „

W ynika stąd, że ludność w Japonii podwaja się 
w 427 lat; liczba to  mniejsza od tś j, którą Adam 
Smith przyjął za norm ę zdwająnia się dla ludno
ści E uropy (najm niej 500 lat). Liczby powyższe 
wskazują, że ludność Japonii niekiedy szybciej 
wzrastała, a działo się to  zawsze pod wpływem 
powiewów zzewnątrz, np. najścia buddyzmu i przy
jęcia cywilizacyi europejskiej. Gęstość zaludnienia 
Japonii jest bardzo rozm aitą, ale wogóle zmniej
sza się ona ku północy. Japonija, prócz tego, jest 
krajem  rolniczym , więc gęstość jej ludności zależ
ną jest od gleby; je s t też większą w równinach, 
które nadają  się do uprawy ryżu. Gęstość jej ró 
wnież zmniejsza się w kierunku od brzegów ku 
wnętrzu, w m iarę oddalania się od morza, które 
przy brzegach Japonii obfituje w ryby. (Pet. Mit. 
VII, 1888). S . S t .

—  Indyje wschodnie. Północne Borneo, k tóre do
tychczas zarządzań em było przez pewne tow arzy
stwo angielskie pod opieką zwierzchnią Wielkiej 
Brytanii, obecnie ogłosiła Anglija za swoję bespo- 
średnią własność. W ten  sam sposób już państwo 
Sarawak, należące do Brookea, radży angielskiego, 
przeszło w posiadanie Anglii. Cała więc północna 
część Borneo, za wyłączeniem Brunei, stanowi dzi- 
dziaj in tegralną część angielskiego państwa kolo- 
nijalnego. (Pet. Mit. H. X, 1888). S . S t.

—  Tybet. Jenera ł Przewalski w dniu 30 Sier
pn ia  wyruszył w nową, p ią tą  już podróż do wnę-
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trza  Azyi i tym razem  głównie m ając na widoku 
Tybet. Wobec teraźniejszych naprężonych stosun
ków panujących między tybetańczykam i i anglika
mi spodziewa się on doznać gościnnego przyjęcia 
od pierwszych, którzy chcieliby może znaleść w nim 
sojusznika przeciwko Anglii. Tym sposobem po
wodzenie jego wyprawy byłoby zapewnione. J sk  
i dawniej, towarzyszy podróżnikowi eskorta zło
żona z 24 konnych żołnierzy i dwu poruczników. 
(Pet. Mit; X, 1888). S . S t.

ROZMAITOŚCI .
—  Szybkość pociągów w Anglii. Wiadomo powsze

chnie, że pociągi kolei żelaznych w Anglii posia
dają szybkość większą, aniżeli w jakimkolwiek k ra 
ju, niewyłączając Ameryki. Towarzystwo „Lon
don and N orth W estern Railway11 zaczęło n ieda
wno wysyłać pociąg pospieszny, k tóry  drogę m ię
dzy Londynem a Edym burgiem , wynoszącą, 044 km, 
odbywa w ciągu 8 '/2 godzin. Spółzawodniczące 
z poprzedniem inne towarzystwo ,,Great N orthern" 
uorganizowało natychm iast pociąg jeszcze szybszy, 
k tóry powyższą podróż kończy w ciągu 8 godzin, 
co czyni 80 km na godzinę, zatem przeszło 22 m 
na sekundę. Inny pociąg tegoż samego tow arzy
stwa odbywa codziennie podróż z Londynu do 
G rantham , 105'/ł m il ang., w ciągu 1 godz. 57 min.

bez zatrzym ania, co czyni 54 m il ang. alba 86 km  
na godzinę. Największą jednak  szybkość posiada
ją  pociągi północne, które wyjątkowo przebiegają 
GO mil ang. czyli 96 km  na godzinę, przeszło 26 m 
na sekundę. (Reyue Scient.). A .

—  Zw ierzęta szkodliwe w Indyjach wschodnich. W e
dług urzędowego sprawozdania liczba zgładzonych 
w ciągu zeszłego roku zwierząt szkodliwych wy
nosiła: 2-15 tygrysów, 640 lam partów i panter, 600 
wilków, 170 niedźwiedzi i przeszło 31000 węży. 
Ilość ta  wydaje się wszakże bardzo skromna, jeże
li dokładną jest w tem że sprawozdaniu liczba lu
dzi, którzy padli ofiarą zwierząt, a zwłaszcza po
m arli wskutek ukąszeń w ęży,—wynosi ona bowiem 
11983. (Revue Scient.). A .

ODPOWIEDZI REDAKCYI.
WPanu I. S. Z. w Dąbrowie Górniczej. Chętnie p rzy j

mujemy propozycyją. Rzecz nadesłaną ogłosimy.

Posiedzenie 15-te K om isyi stałój Teo- 
ryi ogrodnictwa i Nauk przyrodniczych  
pomocniczych odbędzie się we czwartek  
dnia 15 Listopada 1888 roku, o godz. 8 
wieczorem , w lokalu Towarzystwa Ogro
dniczego (Chmielna, 14).

E u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 24  do 30 Października 1888 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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700 mm -f- T em peratura  w st. C.
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K ierunek wiatru
Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn.

24 54,2 54,6 55,8 4,8 6,2 6 6 6,6 2,5 90 W,W,WS 0,8 Rano mg. id . mżył do poł.
25 55,2 55,4 56.2 5.6 11,7 7,6 12,0 4,9 76 W .W S.W S 0,0 Rano mgła
26 58,2 59,0 59,2 4.6 10,8 9,2 10,6 3.9 78 WS,WS,WS 0,0 Rano mgła
27 58.8 58,6 58.5 8,0 13,4 12,0 13,8 6,2 88 WS,W,W 0,0 R. m gła, o 2 Dop. d. krótk.
28 58.9 57,6 58,2 11,4 12,7 12,8 13,2 10,8 98 W ,w ,w 1,4 D.mż. i mg.gęsta z n. do 6 w.
29 56,0 53,6 52,9 10,4 16,0 12,2 16,0 10,1 80 w , w , w 0,1 0  6 w. deszcz krótko padał
:>o 50,6 50,0 49,8 9,8 11,4 7,6 11,6 7,6 82 w , w , w 3,1 Deszcz w nocy i rano do 10

Średnia 55,8 9,8 85 ' 5,4

UWAGI. K ierunek w iatru  dany je s t dla trzech  godzin obserwacyj: 7-ej rano, 1-ej po południu i 9-ćj 
wieczorem, b. znaczy burza, d. — deszcz.

T R E Ść. O wzrastaniu dzieci, według prof. d ra  Gad z Berlina, napisał B. D. — Drgania elektryczne 
i d rgan ia  świetlne, przez T. R. — Pasorzytna glista buraczana (Nematoda) H eterodera Schachtii A. S., 
przez J . N atansona. — Geneza i przeobrażenia skał krystalicznych, wykład wstępny, dra  Józefa Sie
m iradzkiego. — Towarzystwo Ogrodnicze. — K ronika naukowa. — Rozmaitości. — Odpowiedzi Redak-

cyi. — Buletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca E. Dziewulski. R edaktor Br. Znatow icz.

^oBBOJieHO Hciisypoio. Bapniana 21 OitTaópH 1888 r. D ruk E m ila  Skiwskiego, W arszawa Chmielna, Aś 26.


