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z powodu głosu Mansiona o Koperniku.

N a kongresie naukowym międzynarodo
wym katolików w Paryżu w r. 1891 znany 
m atem atyk belgijski, Mansion, w referacie 
swym o Koperniku s ta ra ł się przedstawić 
wielkiego astronom a jako zwolennika poglą
dów Tomasza z Akwinu, który teoryom astro
nomicznym nadawał wyłącznie charakter hy- 
potetyczny i usprawiedliwiał zarazem teologa 
protestanckiego Ossiandra, który w tym du
chu znaną przedmowę „Do czytelnika” do 
dzieła K opernika napisał. Ponieważ nad 
interesującem przemówieniem Mansiona m a
my zamiar poczynić pewne uwagi, podajemy j 

więc naprzód wykład jego w obszerniejszem 
streszczeniu.

Schiaparelli. powiada Mansion, w znanej 
swej pracy o poprzednikach Kopernika w sta
rożytności ’), wykazał, że starożytni obmy-

') Precursori diCopernico nell’antichi‘a, 1873; 
yrzekład niemiecki Curtzego, 1876.

ślili w ciągu trzech wieków prawie wszystkie 
możliwe systemy wytłumaczenia ruchu po
zornego gwiazd, słońca i pięciu znanych 
wówczas planet. W  Y-ym wieku przed Chr. 
pytagorejczyk Filolaus mówi o ogniu środko
wym, około którego obracają się wszystkie 
gwiazdy, niewyłączając słońca i ziemi. 
W  wieku następnym Eudoksus zbudował 
znów system sfer koncentrycznych, w których 
zięmia nieruchoma jest środkiem świata. Sy
stem ten rozwinięty przez K alippa jes t pod
stawą systemu Arystotelesa. Niezadługo po 
Eudoksusie H eraklit przyjmuje znów obrót 
dzienny ziemi; słońce, wykonywa obieg roczny 
około ziemi, samo zaś jest środkiem ruchów 
W enery i Marsa. Je s t to, jak  widzimy, pier
wowzór późniejszego systemu Tychona Brahe.

Współczesny Heraklitowi nieznany astro
nom oraz A rystarch z Samosu, stawiają krok 
dalszy, albowiem obmyślają zupełny układ 
heliocentryczny: planety i ziemia krążą około 
słońca, ziemia zaś a nie kula niebieska wyko
nywa obrót około swej osi.

W  sto la t potem system wprost przeciwny 
ogłasza Hipparch, udoskonalając go za po
mocą epicyklów Apolloniusza, które pozwala
ją  na bardzo wielkie przybliżenie w rachunku 
ruchów ciał niebieskich. Ziemia staje się
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tedy znowu środkiem nieruchomym wszech
świata jak  w systemie Eudoksusa, gwiazdy 
stałe odbywają około niej swe obroty, prócz 
tego słońce, księżyc i planety m ają ruchy ko
łowe, za pomocą których tłum aczą się wszyst
kie ich anomalie. System Hipparcha, udo
skonalony i uzupełniony, otrzymuje w II-gim  
wieku po Chr. ostateczną swą postać w nie- 
śmiertelnem dziele Ptolemeusza, w Alma- 
geście.

Dlaczego starożytni, którzy znali system 
heliocentryczny, nie dali mu pierwszeństwa 
przed geocentrycznym; co skłoniło ich do wy
boru systemu mniej doskonałego i mniej pro
stego? Dwa były tego powody, odpowiada 
Mansion: jeden praktyczny, drugi filozoficzny.

Z  punktu widzenia przepowiedni astrono
micznych i rachunku współrzędnych geogra
ficznych ziemskich, starożytni stanęli, jak  
i my stoimy obecnie na stanowisku geocen- 
trycznem. Zredagowanie kodeksu astrono
micznego z tego punktu widzenia było rzeczą 
natu ralną i uczynił to Ptolemeusz w Almage- 
ście w sposób tak  doskonały, że u trudnił zna
komicie powrót do systemu heliocentrycznego.

D rugi powód był głębszy, starożytni od
dzielali starannie astronomią, t. j. naukę 
fenomenów niebieskich, od szukania przy
czyn ruchów gwiazd oraz gpekulacyj nad 
rzeczywistością lub nierzeczywistością tych 
ruchów. Te ostatnie badania należały do 
fizyki, t. j. do tej części filozofii, k tórą dziś 
nazywamy kosmologią. W ybór przeto hi
potez astronomicznych był dla nich rzeczą 
obojętną; nie widzieli oni żadnej niedo
godności w przyjęciu stanowiska geocentry- 
cznego, k tóre odpowiadało ruchom obserwo
wanym i bezpośrednim zastosowaniom.

Od Ptolemeusza aż do X V I I  prawie wieku 
filozofowie i astronomowie nie przestawali 
uważać teoryj astronomicznych za proste fik- 
cye służące do tłum aczenia ruchów. W  wie
kach średnich święty Tomasz z Akwinu w ko
m entarzu swym do N ieba arystotelesowego 
wypowiada wyraźnie, że niema potrzeby, aby 
założenia astronomów były prawdziwe, idzie 
bowiem tylko o to, aby za pomocą nich ruchy 
pozorne ciał niebieskich wyjaśnić się dały. 
Kopernik, zdaniem Mansiona, podzielał cał
kowicie ten pogląd. Znaleziono w naszych 
czasach książeczkę K opernika, będącą nieja
ko streszczeniem i zapowiedzią dzieła o obro

tach a napisaną około r. 1530, książeczka ta  
nosi tytuł: „Nicolai Copernici de hypothesibus 
motuum coelestium in se constitutis commen- 
tariolus” '). W  przedmowie do niej mówi 
Kopernik, że wyjaśnia system świata lepiej 
niż jego poprzednicy, „si nobis aliąuao peti- 
tiones, quas axiomata vocant, concedantur” 
(jeżeli pozwolone nam będzie uczynić pewne 
postulaty, które nazywają aksiomatami). N a
stępuje potem siedem postulatów, w których 
Kopernik żąda, aby zgodzono się na nieru
chomość słońca, ruch ziemi, niezmienną odle
głość gwiazd.

Dalej przytacza Mansion znaną pracę Re- 
tyka, „N arratio  prim a,” która poprzedziła 
również wielkie dzieło Kopernika, a w której 
poglądy wielkiego m istrza są przez ucznia 
jego streszczone i objaśnione. Wszędzie tu,, 
powiada Mansion, mowa je s t o hipotezach 
dawnych i nowych. Toż samo znajduje M an
sion i w samem dziele o obrotach. W  dwu 
tylko rozdziałach porzuca Kopernik terren  
astronomii i wstępuje w dziedzinę fizyki 
w znaczeniu kosmologii. W  jednem miejscu 
(księga I , rozdz. 7) wykłada argumenty P to 
lemeusza za nieruchomością ziemi, w drugiem 
zaś (księga I , rozdz. 8) usiłuje wykazać, źe 
są mało przekonywające z punktu widzenia 
fizyki; wszędzie zresztą pisze ze stanowiska 
fenomenalnego i ogranicza się na systema- 
tycznem wyjaśnieniu ruchów ciał niebieskich r 
„solis immobilitate concessa” (przy przyjęciu 
nieruchomości słońca) lub „per assumptam 
telluris m obilitatem” (przy założeniu ruchu 
ziemi). Ossiander tedy, zdaniem Mansiona,. 
w przedmowie swej na czele dzieła o obrotach 
umieszczonej, streścił i tradycyą św. Tomasza 
z Akwinu i poglądy samego Kopernika, gdy 
napisał te słowa: „Neque enim necesse est 
eas hypotheses esse veras imo ne verisimiles 
ąuidem, sed sufficit hoc unum, si calculum 
obseiwationibus congruentem exhibeant... 
N eąue ąuiąuem  quod ad hypotheses attinet 
quiquam certi ab astronomia expectet, cum 
ipso nihil p raestare queat... (Niema bowiem 
konieczności, aby te hipotezy były prawdziwe,, 
aby nawet były prawdopodobne, wystarcza 
już to jedno, aby dawały rachunek zgodny ze

') Porówn. artykuł Nieznane dzieło Kopernika* 
Wszechświat, Tom II, 1883, str. 509— 511.
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spostrzeżeniami... Niechaj nikt co do hipo- I 
tez nie oczekuje czegoś pewnego od astrono
mii, gdyż ta  nic podobnego dać nie może...)

Współczesne Kopernikowi biegłe w stu- 
dyack starożytności oraz następne dwa lub 
trzy pokolenia rozumiały system Kopernika, 
tak jak  go rozumiał Ossiander. N a dowód 
przytacza Gemmę Friscusa, Melanchtona, 
Muleriusa, uczonego wydawcę trzeciej edycyi 
dzieła o obrotach, Bellarmina, Bakona i Des- 
cartesa. Adepci nauki kopernikowej są
dzili, powiada Manson, że powiększą jego 
wielkość, przypisując mu więcej niż chęć sy
stematycznego wyjaśnienia ruchów; jest to 
przeciwnie poniżanie wielkości, bo w dzisiej
szych czasach sławni geometrowie: de Saint- 
Yenant, Jacobi, Kirchoff, Poincare uważają 
coraz częściej mechanikę rozumową i fizykę 
matematyczną z punktu widzenia czysto-cyne- 
tycznego...

Tyle Mansion. Zobaczmy teraz, czy i o ile 
wolno nam się zgodzić na to zapatrywanie.

Rozpatrzmy naprzód rzecz ze stanowiska 
historycznego.

Otóż nie ulega wątpliwości, że przedmowa 
Ossiandra była napisana bez wiedzy i zezwo
lenia Kopernika i jego przyjaciół. Z araz po 
wydaniu drukiem dzieła o obrotach, którego 
autor w grobie już spoczął, jeden z najwier
niejszych jego przyjaciół Tideman Giese, 
który go najbardziej ze wszystkich do ogło
szenia dzieła zachęcał, w liście do Retyka pi
sanym *) protestuje przeciwko przedmowie 
Ossiandra i domaga się jej usunięcia.

Myli się Mansion, twierdząc, źe wszyscy 
współcześni Kopernikowi, lub bezpośredni jego 
następcy pojmowali jego system tak, jak  go 
chciał przedstawić Ossiander. Ju ż  K epler 
poważnem swem słowem zwrócił uwagę na 
niewłaściwe postąpienie Ossiandra i przeciwko 
jego poglądom, jakoby od samego Kopernika 
pochodzącym, wystąpił. Uczynił to naprzód 
w dziełku Apologia Tychonis contra Ursum, 
napisanem w r. 1601, krążącem wówczas 
w odpisach a za naszych czasów dopiero z rę 
kopisu wydanem; następnie zaś w dziele

„Astronomia nova,” w którem powstaje prze
ciwko podobnym do Ossiandrowskiego poglą
dom znanego matematyka P io tra Ramusa. 
W yraźnie mówi tam Kepler, źe bajką jest 
najniedorzeczniejszą (fabuła est absurdissima) 
rzeczy naturalne tłumaczyć za pomocą przy
czyn fałszywych, lecz bajka ta  nie może być 
w Koperniku... Andrzej to Ossiander, gdy 
zajmował się edycyą Kopernika przedmowę 
ową postawił na czele, „Copernico ipso aut 
jam  mortuo aut certe ignaro” (gdy Kopernik 
już nie żył albo na pewno nie wiedział o tem).

Po Keplerze Gassendi w swoim życiorysie 
Kopernika ’) powtórzył to samo o przedmo
wie Ossiandra; mimo to jednak przez kilka 
wieków utrzymywało się błędne mniemanie, 
że Kopernik sam był autorem tej przedmo
wy. Powtórzyli je  Montucla w historyi ma
tematyki, Delambre w historyi astronomii, 
a za niemi powtarzali inni aż do naszych cza
sów, jakkolwiek niektóre wyrażenia w przed- 

1 mowie jak  np. „artifex egregie fecit” (mistrz 
uczynił to doskonale) mogły łatwo nasunąć 
myśl, źe podobnych słów nie mógł napisać 
sam Kopernik. Chcieć zaś tłumaczyć napi
sanie podobnej przedmowy przez samego Ko
pernika obawą przed prześladowaniami jego 
nauki lub chęcią ubłagania przeciwników—- 
jest to nieznać charakteru Kopernika, jego 
niezachwianej wiary w zwycięztwo prawdy 
i w stanowczość sądu, jaki w wielu miejscach 
dedykacyi do Paw ła I I I  zaznaczył. Czy 
z przekonania, czy też z oportunizmu dla 
ugłaskania przeciwników postąpił w ten spo
sób Ossiander, a jakkolwiek nie można go 
posądzać o złą wiarę, nie ulega jednak wątpli
wości, że działał bez upoważnienia i źe na 
długie wieki obałamucił opinią publiczną. 
Dopiero wydawca warszawskiego wydania 
dzieł Kopernika, J a n  Baranowski, opierając 
się na Gassendim, wskazał znowu wyraźnie 
istotnego autora przedmowy. Zdanie przeto 
Mansiona pod względem historycznym ulega 
zaprzeczeniu.

Czy Kopernik mógłby się był pogodzić 
z treścią przedmowy, gdyby ją  sam był czy

') D. 26 lipca 1543. Patrz wydanie warszaw- ') Nicolai Copernici Yita w dziele Tychonis
skie dzieł Kopernika, str. 640— 641. Brahe Yita, wyd. 2 -go, 1655, str. 319.
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ta ł; ozy rzeczywiście streszczała ona jego po
glądy filozoficzne? Zdaje się, że nie. P o 
średnio świadczą o tein: list Giesego, zdanie 
Keplera, odpowiedź Ossiandra na list K oper
nika przechowana w treści swej u Keplera; 
bezpośrednio zaś rozmaite ustępy samego 
dzieła Kopernikowego, a zwłaszcza wspo
mnianej już dedykacyi papieżowi Pawłowi I I I .  
oraz następującej po niej przedmowy samego 
Kopernika, z których wcale nie widać, aby 
Kopernik chciał teoryą swoję przedstawiać 
tylko jako hipotezę zupełnie dowolną. P rze
ciwnie, z naciskiem nieraz wygłasza, że od
tw arza ona istotny porządek rzeczy w przy
rodzie. Jeżeli mówi często o „przyjęciach” 
i „założeniach,” to wskazuje tem raczej dro
gę, jak ą  szedł do swego odkrycia i w jakiem 
utwierdziło go następne dociekanie, niż do
wolną koncepcyą umysłową. Pytanie o kry- 
teryum  prawdy należy do najtrudniejszych 
i najgłębszych zagadnień metafizycznych, 
a niema, sądzimy, takiego, któreby służyło na 
wszystkie wieki i dla wszystkich umysłów. 
D la K opernika kryteryum  prawdziwości jego 
układu stanowiła prostota planu i zgodność 
dedukcyj płynących z przyjęcia ruchu ziemi 
i nieruchomości słońca. Czyż mogło wów
czas istnieć kryteryum  inne, dotykalniejsze 
lub potężniejsze. Nietylko fizyka ale i mecha
nika w znaczeniu dzisiejszem nie istniały, nie 
był jeszcze odkryty, bo odkrytym być nie 
inógłjeszcze, ów węzeł przyciągania powszech
nego, jakim  Newton połączył światy; astrono
mia K opernika m ogła być tylko opisem kon- 
figuracyj ruchów planetarnych, mogła być 
teoryą cynematyczną, a raczej zwykłą geome
try ą ruchu. Dzisiejsze teorye cynematyczne 
a  raczej mechaniczne, z jakiem i Mansion ze
stawia teoryą K opernika, są czemś nowem 
i odmiennem, bo stanowią krok dalszy w zgłę
bianiu związków pomiędzy zjawiskami. Tkwią 
w nieb nieznane za czasów K opernika formy 
matematyczne siły, masy, energii i t. p., wy
dzielone z doświadczeń fizycznych i przenie
sione następnie do dziedziny ruchów ciał nie
bieskich, mieści się w nich długa praca umy
słowa kilku ubiegłych stuleci. Poglądy uczo
nych takich, jak  Kirchoff, Poincare i inni, nie 
są więc nawet ze stanowiska filozoficznego 
cofaniem się do poglądów geometryczno-cy- 
nematycznych Kopernika. W  rozwoju umie
jętności zachodzi to znane zjawisko, że, gdy

nauka doświadczeniem i obserwacyą dojdzie 
do pewnych prawd ogólnych, gdy zdeterminu
je  pewne aksyomaty lub postulaty, wtedy po
stulaty te stają  się podstawą umiejętności 
czysto-teoretycznej, k tóra postępuje już przy 
pomocy dedukcyi. Ponieważ zaś podstawy 
umiejętności czystej mogą, teoretycznie bio
rąc, ulegać modyfikacyom i uogólnieniom, 
stąd są one niejako w nauce czystej hipoteza
mi. P rzy stosowaniu wszakże nauki czystej 
do badania przyrody przyjmuje się te hipo
tezy lub ten układ hipotez, który wystarcza 
do połączenia największej liczby klas zjawisk, 
który daje najlepszą zgodność teoryi z do
świadczeniem i obserwacyą, który nie prowa
dzi do sprzeczności. Innej drogi niema, po 
niej tylko postępuje wiedza, a jednym z jej 
stopni była teoryą Kopernika. Nieśmiertelna 
je j zasługa polega na tem, że zerwała z kie
runkiem dawniejszym, który nie mógł już 
prowadzić ludzkości ku nowym prawdom. Sy
stem ten spełnił swoję rolę i u tracił swoję ży
wotność, nauka zaś Kopernika wlała świeże 
tchnienie w umysły i otworzyła zupełnie nowe 
widnokręgi. Czy wielki astronom przeczuwał 
całą przyszłość nauki, trudno o tem wiedzieć, 
ale to chyba jiewna, że odczuwał głęboko 
prawdę w niej zawartą. Ze ty tu ł dziełka 
jego „Commentariolus” zawiera wyrazy de 
hypothesibus, niczego to nie dowodzi, ty tu ł 
ten bowiem mógł pochodzić i od kogo innego; 
jeżeli w samym tekście mówi o postulatach, 
(petitiones), to nierównie lepiej zgadza się 
z duchem jego nauki uważanie tych postula
tów za wymogi konieczne, niż za zupełnie do
wolne hipotezy lub fikeye. Z  referatu M an
siona można wyciągnąć chyba ten wniosek, że 
prawda „bezwzględna” była i jest nieznaną, 
i że teorye naukowe odsłonić nam jej nie mo
gą. Lecz wniosek taki wykracza już z dzie
dziny samej wiedzy i należy do metafizyki. 
Dzieje nauki każą nam  ruch ziemi uważać 
nietylko za przypuszczenie spekulującego 
umysłu i stwierdzają, że i w znaczeniu fizycz- 
nem nauka K opernika nie pozostała jedynie 
układem hipotez.

S. DicJcstein.
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12 grudnia, pożegnawszy Hempla i Ła- 
źniewskiego, którzy odjechali przez Chile do 
Europy, opuściłem Koca samotrzeć z Filipia
kiem i chłopcem do koni, udając się lewym 
brzegiem rzeki Limay na południe, z m ałą 
karaw aną 9 jucznych koni i mułów.

O 7 mil geogr. powyżej miasta przepra
wiamy się łodzią przez wezbrane nurty rzeki 
Neuąuen, posuwamy się w górę rzeki. W  prze
ciągu 10 dni ujechawszy około 50 mil geogra
ficznych, mamy przed oczyma niezmienny 
krajobraz, prawie nieróźniący się od doliny 
Rio N egr o. Limay—to rzeka bystra i g łę
boka, m ająca 200—300 metrów szerokości, 
spławna na całej swej długości. Brzeg prawy, 
patagoński, stanowi wszędzie schodzący do 
samej wody stromy m ur czerwonego piaskow
ca, brzeg lewy, araukański, tak  samo jak  
w Bio Negro, przedstawia dość obszerną do
linę, wrzynającą się zatokami w skalistą k ra
wędź płaskowyżu patagońskiego. Całą ró
żnicę stanowi czerwona (zamiast szarej) barwa 
eoceńskiego piaskowca oraz znacznie bujniej
sza zieloność łąk i gajów wierzbowych, gdzie 
szarańcza nie poczyniła tak  wielkiego spusto
szenia, jak  w dolinie Rio Negro. Co mil parę 
mijamy samotne fermy basków owczarzy, co 
mil 10—graniczne posterunki wojskowe, t. zw. 
fortines, mające po 2■—3 ludzi załogi. N ie
gdyś były to forty wzniesione przeciwko in- 
dyanom—teraz z fortów mało co zostało, 
a  posterunki służą tylko do utrzymania ko- 
munikacyi pomiędzy wysuniętemi naprzód za
łogami wojskowemi a sztabem w Roca.

Pierwszy nocleg w dolinie rzeki Limay za
znaczył się komicznym epizodem. Noc była 
księżycowTa, jasna, ciepła, wesoło świerszczaly 
cykady, z poblizkiego jeziora dolatywał gar
dłowy krzyk łabędzi i gwarna kaczek rozmo
wa. Podłożywszy butelkę pod głowę, otulony 
burką drzemałem właśnie, gdy śpiący obok 
mnie chart faworyt zerwał się warcząc,

a w tejże chwili rozległ się wystrzał: Filipiak 
z miną tryumfującą podnosił z ziemi ubitą 
zwierzynę: ku przerażeniu mojemu zdaleka 
poznałem w niej śmierdziela (Mephitis patha- 
gonica). Krzyczę więc, żeby go najdalej wy
rzucił, bo nas na całe miesiące zapowietrzy— 
kucharz mój jednak, mający snadź powonie
nie niezbyt czułe, a mało w zoologii biegły, 
odpowiada mi z flegmą, źe z tego futerka by
łaby ładna mufka dla jego żony... Nareszcie 
jednak i Filipiak zaczyna odczuwać, że za
pach skunksa ma mało wspólnego z perfuma
mi i ciska go do jeziora. Szczęściem jeszcze, 
zwierzę zabite na miejscu, nie zdążyło smro
dliwej swej cieczy wypuścić. Wszystko wraca 
do dawnego porządku. M ija wszakże zale
dwie pięć minut, gdy nowe warczenie krucz
ka i dwa strzały z dubeltówki znowu mnie 
alarmują. Chwytam za karabinek i cóż wi
dzę: oto Filipiak ugania się za postrzelonym 
skunksem, okładając go kolbą. Tym razem 
zwierzątko, broniąc się rozpaczliwie, pokazało 
w całej pełni, co potrafi. Psy, stuliwszy ogo
ny, skomląc i czmychając uciekają, Filipiak 
ciska nową zdobycz jak  najdalej i idzie spać 
nareszcie.

Zabite skunksy prześladowały nas jak  wy
rzu t sumienia długi czas jeszcze. Jakkolwiek 
bowiem nazajutrz Filipiak zmienił całe ubra
nie, a splamione starannie wyprał — w cztery 
miesiące później czuć je  jeszcze było silnie, 
a osada dubeltówki byłaby prawdopodobnie 
nazawsze z tym miłym aromatem pozostała, 
gdyby mi jej w pół roku potem nie złamano.

Jedenastego dnia podróży, minąwszy opu
szczony fort Nogueira, wkraczamy w pierwsze 
przedgórza Kordylierów. Napróźno szukana 
namalowanej na mapie Rohdego rzeki Piczi— 
Pikun—Leufu. Okazuje się, że jest to zdrój 
malutki, znikający co chwila wśród torfiastej 
doliny, a tak  wązki i traw ą zarosły, źe koń 
mój go przekroczył, niespostrzegłszy wcale.

Od ujścia tej strugi dolina Lim aju zwęża 
się nagle w niedostępny, wysoki parów, blizko 
100 kilometrów długi.

Ponad piaszczystym płaskowyżem panuje 
tu taj niewysokie, (około 1500 metrów) lecz 
szerokie na mil kilka pasmo granitowe, zwane 
Cordillera de las angosturas, usiane mnó
stwem żyznych, obfitujących w pastwiska 
i wodę kotlin i dolin zamkniętych, z których 
bardzo m ała tylko cząstka posiada odpływ

3 8 9 _
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ku rzece po tysiącznych zwrotach i gzygza- 
kach.

Ujechawszy od Nogueira 5 mil w kierunku 
zachodnim, napotykamy jednę z takich dolin, 
zakończoną od strony L im aju skalistym wą
wozem, którego wejścia strzegą dwie nagie 
granitowe skały, jak  dwie baszty strażnicze, 
noszące nazwę „Orlej skały” (P iedra del 
Aquila). Dolina sama, rozgałęziająca się 
na  kilka odnóg, ku środkowi wyniosłości dą
żących, nie posiada właściwego strumienia, 
lecz jedynie liczne źródełka, tworzące małe, 
niebezpieczne dla zwierząt trzęsawiska. J e 
dna z odnóg, k tó rą  zachodzi droga z Noguei- 
ra  na dno bujnej łąki, nosi nazwę „Oczu 
wodnych” (Ojos de Agua), południowa odnoga 
nazywa się „Pisanym kamieniem” (Piedra 
Pintada). Górną część doliny, leśną nieco 
w stronie od drogi uczęszczanej, zajm ują 
indyanie z pokolenia kacyków A nkatru  i P e
reira, osławieni złodzieje koni, od któ
rych parę razy w nocy ostrzeliwać się m u
siałem.

Od chwili wkroczenia na teren granitowy, 
zmienia się naraz flora dotychczasowa. Z ni
kły cierniste patagońskie krzewy—natom iast 
mamy w dolinach bujne soczyste łąki, w któ
rych konie całkowicie toną, piękne pióropusze 
Pynerium i trzcinę, natom iast na suchem 
żwirowisku i skałach gór okolicznych poja
wiają się obok rzadkich traw —jakieś kępy 
żółtawej barwy, o prawidłowo półkulistym 
kształcie, mające do 1 m etra  średnicy (t. zw. 
yerba negra). "W faunie także znaczną wi
dzimy różnicę. B rak  tu taj wielu charakte
rystycznych ptaków stepu patagońskiego, jak  
Endrom ia elegans i Mimus patagonicus np. 
natom iast pojawiają się nieznane przedtem  
formy tanagridów i wróbli kordylierskich; | 
zamiast zwykłego strusia (Rhea americana) | 
spotyka się m ałe stadka mniejszego gatunku 
niewiększego od dropia (Rhea Darwini); nie 
spotkałem też nigdzie zwykłego pancernika 
Praopus hybridus, lecz inną jakąś formę, 
prawdopodobnie nową, najbliższą do Dasypus 
yillosus. Ukazują się też pierwsze kondory.

Trzynastego dnia podróży, bez szczegól
nych przygód stanęliśmy w osadzie znajome
go mi duńczyka, p. K aro la  Ahlefelda nad 
rzeką K olion-Kura, gdzie muszę się czas 
dłuższy zatrzymać celem wypoczynku zdrożo
nych koni i ułożenia mapy gór okolicznych.

Dziennik podróży wykazuje w rezultacie 
przestrzeń 400 kilometrów przebytych od ko
lonii Roca kosztem trzech koni, które mi pa
dły w drodze ze znużenia. Stan pozostałych 
zwierząt jest tak  opłakanym, źe co najmniej 
przez miesiąc nie będę mógł z nich korzy
stać.

Mój przyjaciel Ahlefeld jes t pełnomocni
kiem kompanii kolonizacyjnej del Limay, łą 
czącej większość koncesyj w regionie od ujścia 
Lim aju do jeziora JSTahuel-Huapi, na prze
strzeni około 500 mil kwadratowych.

Doliny Lim aju, Kolion-Kura i innych jego 
dopływów zaludniły się nader szybko, bo 
w przeciągu dwu la t zaledwie i dzisiaj już 
trudno byłoby znaleźć kawałek niezajętego 
terenu, z wyjątkiem niegościnnych i jałowych 
przestrzeni płaskowyżu, tworzących, co p ra
wda, znaczną większość gruntu, gdzie brak 
wody i paszy oraz jałow a gleba wszelkie pró
by osadnictwa udaremniają. Rolnictwa tu  
niema, koloniści trudnią się wyłącznie paster- 

| stwem, a całe terytoryum  pomiędzy Kolion- 
K u ra  i Neuguenem posiada ważne znaczenie 
dla ożywionego handlu bydłem, jaki się jeszcze 
od czasów panowania indyan z Chile pro
wadzi.

Kom pania wydzierżawia jedynie pastwiska 
osadnikom w cenie 10 pezós (około 20 fran
ków złotem) rocznie za 1 leguę kwadratową 
(25 □  kilom.), grunty są dotychczas własno
ścią narodową, gdyż koncesyonaryusze, któ
rym je  rozdano, nie dopełnili warunków kolo- 
nizacyjnych. Obecnie polecono im uchwałą 
parlam entu włożyć na każdą leguę kwadrato
wą kapitał 500 pezos w bydle i budynkach, 
zwrócić rządowi ł/ 4 część terenu, a  za pozo
stałe uiścić opłatę w kwocie 75 centów za 
hektar w ratach trzechletnich.

Rezydencya Ahlefelda jest daleką od kom
fortu: chałupka z adobes i koszlawych, nie- 
ociosanych słupów wierzbowych, złożona 
z dwu izb o dwu malutkich oknach, kryta 
trzciną, bez pułapu; wiązania dachu obycza
jem  tutejszym z surowego rzemienia. Zbyt- 
kownemi sprzętami, nieznanemi w innych fer
mach są: drzwi na skórzanych zawiasach, 
obszerny komin i parę mebli, grubo z desek 
i kijów wierzbowych wyciosanych.

Całemi miesiącami właściciel, człowiek wy
kształcony, z lepszego towarzystwa pocho
dzący, wraz z młodą żoną, nie widują na  swym
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stole nic oprócz gotowanej lub pieczonej ba
raniny i matę. Ryżu, soli, mąki, cukru i t. p. 
drobiazgów tu taj bardzo często braknie, 
a  przy sposobie chowania bydła w stepie, po
mimo obfitości krów o nabiał bardzo trudno 
i każdą krowę mleczną trzeba na arkan ła 
pać, wiązać, pętać, jednem słowem, odbywać 
manipulacye, utrudniające niezmiernie gospo
darstwo mleczne. Próby uprawy warzyw do
tychczas wypadły nieszczęśliwie: w roku ubie
głym mróz w grudniu zniszczył wszystko, 
w bieżącym — szarańcza zjadła ogród do
szczętnie. Ocalały gdzieniegdzie tylko kar
tofle.

Ludność tutejsza, jak  zwykle na kresach, 
rekrutuje się z najróżnorodniejszych elemen
tów i narodowości. Najwięcej spotyka się 
Basków, w dolinie K olion-Kura niebrak też 
Włochów, Francuzów i Niemców. Pomiędzy 
owczarzami spotkałem kilku zbiegłych maj
tków, jednego chłopca od fryzyera i jednego— 
hrabiego Puttkam era. J a k ą  losu koleją ten 
młody kuzynek pruskiego ministra tu taj owce 
pasa, jest dla mnie tajemnicą. Faktem  jest, 
źe siedzi na koniu jak  gauczo, nosi buty z ko
bylej skóry i włada boleadorem jak  indyanin, 
pomimo papinkowatej panieńskiej twarzyczki 
i jasnolnianych swych włosów.

Osadnik tutejszy ma do walczenia, oprócz 
złodziei dwunożnych—indyan i chilijczyków, 
z dwoma wrogami ze świata zwierzęcego, 
a  temi są pum a i kondor.

Lew amerykański'(puma), bardzo jeszcze 
w całej Patagonii pospolity, nie posiada 
wprawdzie odwagi i siły swego afrykańskiego 
imiennika, dorasta jednak rozmiarów wcale 
pokaźnych i w stadach owiec wielkie wyrzą
dza szkody. Różni się on barwą popielato 
siwą od rudej pumy leśnej podzwrotnikowych 
okolic. Polują nań z psami, dobijając bolea
dorem, gdy go charty osaczą.

Kondor, bardzo tu taj również pospolity, 
nie zadawalnia się, jak  gdzieindziej, padliną, 
lecz napada przeważnie nowonarodzone cielę
ta , których blizko 30%  w ten sposób ginie. 
Tępią je, zatruwając padlinę, lecz z małym 
skutkiem.

Najważniejszym dopływem Kolion-Kura 
jest rzeka Czemenkuin, długa około 10 mil, 
wypływająca z wielkiego jeziora Hueczu-

Lafken—w Kordylierach. Rzeka ta, około 
100—200 metrów szeroką, jest dla tratew  
spławną i posiada szeroką, żyzną dolinę, po
kry tą  pięknemi łąkami oraz gajami mirtów 
i jabłoni, gęsto już dzisiaj zaludnioną przez 
fermerów, hodujących bydło, owce i konie.

Czemenhuin, którego dolna część płynie 
w niedostępnym wąwozie skalistym, wpada do 
Kolion-Kura nieco powyżej osady Ahlefelda 
i zakreśla szeroką literę S obok stożkowatej, 
wysokiej skały porosłej cyprysami, zwanej 
Tipi-leuka, widnej z wielkiej odległości i mo
gącej przeto służyć dla zbłąkanych w wyso
kim stepie podróżnych za drogowskaz.

Czemenhuin przybiera z prawej strony dwa 
dopływy—Kilkihue i K urhue, z których 
pierwszy płynie szeroką doliną, stanowiącą 
dalszy ciąg doliny Czemenhuinu, od Kolion- 
K u ra  ku Andom w kierunku zachodnim roz
ciągającej się.

Niedaleko źródłowisk Czemenhuinu, wśród 
gór granitowych bezleśnych, leży miasteczko 
graniczne Junin  de los Andes (Huinka- 
Melleu), odległe o 45 kilometrów od Kolion- 
K u ra  i liczące kilkanaście domów zaledwie. 
J e s t  to właściwie tylko nieco większy grani
czny posterunek wojskowy na gościńcu, pro
wadzącym do Yaldiyii. Do samego miasta 
dochodzą z trudem  wozy ładowne z Roca. 
D alsza komunikacya z Chile odbywa się już 
na mułach. W  zimie, gdy śniegi zamkną 
przejścia przez Andy, ustaje cały ruch w mia
steczku i słusznie zastosować doń można 
wówczas żartobliwe przezwisko Junin  de los 
hambres (głodny), przejeżdżający bowiem 
łatwo tu taj z głodu umrzeć może, o ile nie 
posiada prywatnych znajomości. Drożyzna 
wszelkich artykułów spożywczych niesłychana. 
Mięso tylko tanie, cetnar mąki np. kosztuje 
w lecie 100 franków, w zimie—200— 230; ki
logram ryżu 3— 5 franków, cukru— 10 fran
ków; licha opończa chilijska 75 franków i t .  d. 
K lim at Juninu ostry i wilgotny, przymrozki 
w lecie częste, w zimie śnieg tygodniami nie 
schodzi z pola. Mówiono mi, że się próby 
siania pszenicy dobrze powiodły, najlepiej 
jednak udają się tu taj kartofle, bób, groch 
i fasola. Jun in  jes t stolicą departam entu 
i jako  taki posiada sędziego pokoju, komisa
rza policyi, dwudziestu żołnierzy i dwu ofice
rów załogi, dwa sklepiki i pocztę wojskową. 
Do osób prywatnych listy z Roca dochodzą
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przez „okazyą,” to znaczy, źe wędrują niekie
dy po pół roku.

Junin  dotychczas nie je s t uznanym za mia
sto, a dopóki liczba mieszkańców departa
m entu nie dosięgnie cyfry 2 000, nie posiada 
praw a wyboru swoicb urzędników, obecnie 
mianowanych z ramienia gubernatora teryto
ryum Neuguenu.

W  prostej linii na zachód od Kolion-Kura, 
w odległości 14 leguas, na samej granicy 
chilijskiej, leży dolina Maipu, o której tyle 
mi opowiadano cudów, źe postanowiłem od
wiedzić mieszkającego tam  ze swojem poko
leniem kacyka K uru-H uinka.

Przebywszy w7bród rzekę Kilkihue przy jej 
ujściu, co niezawsze bywa bezpiecznem, gdy 
stan  wody jes t nieco wyższym, wśród gąszczu 
zarośli mirtowych (maiten), spowitych cienką 
siatką jakiejś liany o wielkich różowych, lub 
pomarańczowych kwiatach, posuwam się 
w górę strumieniem.

Dolina, szeroka 2 ■— 5 kilometrów, przed
stawia zieloną, soczystą łąkę, której środkiem 
wije się wężykowata, ciemna smuga krzewów 
mirtowych i jabłoni, ocieniających brzegi rze
czki. N a  nocleg staję w futorze pewnego 
owczarza, który ma mi służyć za przewodni
ka do wsi indyjskiej. Jakkolwiek żona mego 
znajomego jes t czystej krwi paryżanką (ran
cho), nie zdradza w niczem europejskiego 
wpływu. Zwykła to lepianka z chrustu 
i trzciny, ukryta w cieniu rozłożystych jab ło
ni, z ogniskiem na środku izby i drzwiami, 
zawieszone) ni skórą wołową.

O 3 mile na zachód od swego ujścia, K il
kihue spotyka pasmo pierwszej nizkiej K or
dyliery, robiąc nagły zwrot ku północy, a na 
południu, lekką koronką śniegu przyprószo
ny, okryty niemal bez przerwy gęstemi chmu
ram i śniegowemi wznosi się, ciemniejszy od 
borów cyprysowych, szczyt Czapel-Ko, wyso
ki na 2 400 metrów.

Rzeka Kilkihue o pół mili od zakrętu  wy- 
jiływa z wielkiego jeziora Lolo, mającego 
25 kilometrów długości. Jednocześnie, na 
tym  samym poziomie, wody u podnóża Cza- 
peł-Ko m ają spadek ku oceanowi Spokojne
mu. L inia działu wód leży bardzo nizko, nie- 
wyżej 700 metrów, co tem  bardziej uderza, 
że wysokość stepu patagońskiego w pobliżu 
Andów do 1000 m etrów dochodzi, a K ordy

liera "chilijska, k tórą wody przecinają, wzno
si się do 2 500 metrów nad poziom oceanu.

Od linii działu wód jedziemy dalej na za
chód, wzdłuż strumyka Hueczu-Ehuen, jesz
cze około pół mili, mając po obu stronach do
liny wysokie, śniegiem przyprószone szczytyr 
z których spadają drobne, lecz malownicze 
strumyki w szumiących kaskadach.

(Dok. nast.).
J . Siemiradzki.

NAJNOWSZE SPOSTRZEŻENIA

NAD ZA P ŁO D N IEN IEM .'*

Zanim przystąpimy do rozpatrzenia panu
jących dziś teoryj zapłodnienia w szerokiem 
znaczeniu tego wyrazu, musimy zapoznać się 
bliżej z faktyczną stroną odnośnych zjawisk.

Do połowy siódmego la t dziesiątka naszego 
stulecia proces zapłodnienia był zupełnie 
prawie nieznany, pomimo że liczni wytrawni 
badacze kusili się o wyjaśnienie tej dziedziny 
zjawisk biologicznych. Próby przedsiębrane 
w tym kierunku nie udawały się dla tego, że 
nie była jeszcze wówczas należycie rozwiniętą 
technika badania mikroskopowego, a  szcze
gólnie barwienia, a  także dla tego, że za

') Najważniejsze prace, w których poruszoną, 
została w ostatnich czasach teorya zapłodnienia 
i z których korzystano w niniejszym artykule:

E. v. Beneden, La maturation de l ’oeuf, la fe- 
condation et les premiers phases du developpment 
embryonnaire des mammiferes etc. Buli. Ac. roy. 
de Belgiąue. 1875.

E. v. Beneden, Recherches sur la maturation 
( de l ’oeuf, la fecondation et la division cellulaire, 

1883.
Th. Boveri, Zellenstudien. Jena. 1887, 1888, 

1890.
Th. Boveri, Befruchtung; w Ergebnisse der 

Anatomie und Entwicklungsgeschichte, 1892.
H. Fol, Becherches sur la fecondation et le 

comraencement de l’lienogenie chez divers ani- 
maux, Genewa. 1879.

H. Fol, Le ąuadrille des centres et cet. Genewa. 
1891 (oraz Anatom. Anzeiger 1891).
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przedmiot badań obierano po części ja ja  zbyt | 
wielkie i nieprzezroczyste (np. żabie), po czę- I 
ści zaś takie, które podlegają zapłodnieniu I 
wewnątrz ciała macierzystego.

Pierwsze naukowe, ścisłe wyjaśnienie pro
cesu zapłodnienia zawdzięczamy Oskarowi 
Hertwigowi (1875). Uczony ten użył do ba
dań swych—komórek rozrodczych szkarłupni, 
a mianowicie jeżowców (Toxopneustes lividus). 
J a ja  jeżowców przedstawiają znakomity ma- 
teryał do tego rodzaju poszukiwań z trzech 
powodów: popierwsze można je  z łatwością 
sztucznie zapłodnić, a  mianowicie wystarcza 
w szkiełku zegarkowem, napełnionem wodą 
morską, umieścić pewną ilość jaj dojrzałych, 
świeżo wydobytych z jajn ika oraz pewną ilość 
komórek nasiennych, wydobytych ze świeżo 
otworzonego gruczołu nasieniotwórczego, 
a w krótkim czasie zauważyć można, źe ja ja  
zostają zapładniane; podrugie ja ja  szkar
łupni odznaczają się wielką przezroczystością, 
a  wobec różnego stopnia zdolności załamywa
nia światła, właściwego rozmaitym składni
kom ja ja , łatwo obserwować można pod mi
kroskopem ważne przemiany, zachodzące we
wnątrz ja ja  podczas zapłodnienia; wreszcie

L. Guignard, Sur la naturę morphologique du 
phenomene de la fecondation. C. r. soc. de Biolo
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potrzecie, komórki jajowe jeżowców są tak 
drobne, że można je  rozpatrywać przy najsil
niejszych powiększeniach mikroskopowych. 
Wszystkie te czynniki sprzyjają naturalnie 
w bardzo wysokim stopniu badaniu trudnych 
i złożonych procesów zapłodnienia w jajach 
jeżowców.

Hertwig doszedł do następujących głów
nych rezultatów. W  ja ju  niezapłodnionem 
znajduje się wewnątrz ziarnistej protoplazmy 
pęcherzykowate jądro, t. zw. jajowe. W  kilka 
minut po dodaniu nasienia, spostrzegamy 
w jaju , blizko powierzchni, m ałe ciałko, do
koła którego ziarenka żółtkowe promienisto 
się układają; ciałko to barwi się w podobny 
sposób, jak  jądro  jajowe. Hertwig nie obser
wował wprawdzie samego przenikania ciałka 
nasiennego do wnętrza ja ja , ponieważ jednak 
wspomniane wyżej ciałko wewnątrz ja ja  po
jawiało się stale w kilka (5—10) minut po 
dodaniu nasienia do wody, w którem ja ja  się 
znajdowały i ponieważ ciałka najzupełniej 
były podobne do główek ciałek nasiennych, 
Hertwig wnosił stąd, że są one rzeczywiście 
główkami tych ostatnich. Uczony ten do
szedł więc do wniosku, że twór wyżej wspo
mniany pojawiający się w ja ju  przedstawia 
główkę ciałka nasiennego, które do jajka 
przeniknęło; a ponieważ główka stanowi jądro 
komórki nasiennej, twierdził więc, źe jądro 
ciałka nasiennego przenika jjodczas zapło
dnienia do wnętrza jaja . Hertw ig obserwował 
dalej, jak  jądro  to posuwa się w kierunku ku 
jąd ru  jajowemu i wreszcie zlewa się z niem 
zupełnie w jednę całość, słowem, że zapło
dnienie polega na zlewaniu się jąd ra  komórki 
nasiennej z jądrem  komórki jajowej, czyli 
t. zw. „jądra męskiego lub nasiennego” (Sper- 
makern) z t. zw. „jądrem żeńskiem lub jajo- 
wem” (Eikern).

Fig. 1. Zapłodnienie jaja rozgwiazdy według Fola-

Badania Oskara H ertw iga zostały nietylko 
w zupełności potwierdzone przez embryologa
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szwajcarskiego, H erm ana Fola, ale nadto 
jeszcze rozszerzone i dopełnione. W  pracacli 
swych nad zapłodnieniem ja j u szkarłupni 
(1877—7 9) wykazał F  ol, źe rzeczy wiście ciałko 
nasienne przenika do ja ja  i źe utwór, który 
obserwował H ertw ig, jes t faktycznie główką 
tego ciałka, czyli jądrem  komórki nasiennej. 
Fol zauważył, że z licznych bardzo ciałek na
siennych, okrążających komórkę jajową, je 
dno tylko (w warunkach normalnych) przeni
ka do ja ja , a mianowicie to, które nasamprzód 
zbliża się w kierunku prostopadłym  (t. j. 
w kierunku promienia ja ja ) na pewną odle
głość do powierzchni ja ja . Gdy ciałko to 
styka się z tą  ostatnią, ja jo  wysyła na jego 
spotkanie jednorodny stożek protoplazmaty- 
czny (t. zw. cóne d’attraction, Empfangniss- 
hiigel), który spaja się z główką ciałka na
siennego i wciąga ją  do wnętrza ja ja . Gdy 
to się tylko stanie, na powierzchni całego ja ja  
wydziela się dosyć mocna błona (t. zw. błona 
żółtkowa), k tóra nie pozwala już żadnemu 
innemu ciałku nasiennemu przeniknąć do 
wnętrza ja ja .

Normalnie tedy, wskutek specyalnego urzą
dzenia, jajko zapładnianem bywa przez jednę 
tylko komórkę nasienną. W  warunkach atoli 
nienormalnych, patologicznych jajko traci | 
zdolność opierania się przenikaniu do jego 1 
wnętrza większej ilości ciałek nasiennych, 
czyli podlega t. zw. polyspermii. W ykazali 
to mianowicie bracia Hertwigowie w wielce 
interesującej pracy p. t. „Zapłodnienie i dzie
lenie się ja ja  zwierzęcego pod wpływem wa
runków zewnętrznych” (1887). Autorowie ci 
pogrążali ja ja  szkarłupni do roztworu pe
wnych alkaloidów w wodzie morskiej i prze
konali się, że im silniejsze je s t działanie szko
dliwego bodźca, t. j. im dłużej działa on na | 
ja je  i im bardziej stężony jest roztwór danego 
alkaloidu, tem odporność ja ja  staje się m niej
szą i tem znaczniejsza ilość ciałek nasiennych 
może przenikać do ja ja . Jeśli np. przez 
dziesięć minut trzym ać będziemy ja je  w roz
tworze jednej części nikotyny na 1000 części 
wody, to zapładnia się ono jednem, dwoma 
lub trzem a ciałkami nasiennemi, jeśli w roz
tworze takiego samego natężenia trzym ać je  
będziemy w ciągu dwudziestu minut, to  ja ja  
zapładniają się już czterema, pięcioma lub 
jeszcze większą ilością ciałek nasiennych. 
Działając na ja ja  jeżowców różnemi środka-

' mi narkotyzującemi, jak  nikotyną, chloralem, 
chininą i t. d. oraz środkami termicznemi lub 
mechanicznemi, Hertwigowie przekonali się, 
że wszystkie te środki działają jakby parali- 

| żująco na ja je  i usposobiają je  do polysper
mii. Przekonali się oni dalej, że wyżej wy
mienione środki wpływają w ten sposób na 
protoplazmę ja ja , źe traci ona zdolność wy
dzielania błonki żółtkowej na swej powierzchni 

i i że to stanowi bezpośrednią przyczynę prze
nikania większej ilości ciałek nasiennych do 
wnętrza ja ja . Prócz tego autorowie ci wyka
zali jeszcze, że zawsze ilekroć więcej niż jedna 
główka ciałka nasiennego, czyli więcej niż 
jedno jądro  męskie przenika do ja ja , proces 

I rozwojowy tego ostatniego przebiega patolo
gicznie i że z takich wielonasiennie zapłodnio
nych ja j powstają zarodki potworne, po naj
większej części prędzej lub później ginące. 
Inni badacze, jak  K upfer i Blochmann, wy
kazali też u innych zwierząt, że przenikanie 
większej ilości ciałek nasiennych do wnętrza 
ja ja  nie jes t rzadkością, lecz że w tych przy- 

! padkach tylko główka jednego z ciałek na- 
] siennych bierze normalny udział we właści- 
\ wym procesie zapłodnienia, t. j. zlewa się 

z jądrem  jajowem, inne natomiast ulegają za
nikowi. P rzed  niedawnym czasem Iluckert 
ogłosił (1891) ciekawe swe spostrzeżenia nad 
zapłodnieniem u ryb spodoustych (Selachij); 
z badań tych dowiadujemy się, że do ja j ryb 
tych przenikają liczne ciałka nasienne, że nie
ma tam  żadnych błon zabezpieczających, 
które przeszkadzałyby przenikaniu większej 
ilości elementów męskich, ale że zato we
wnątrz ja ja  odbywają się procesy, przeszka
dzające zlewaniu się wielu jąd er męskich 
z jajowem. A  mianowicie, podczas gdy jedna 
z główek czyli jąder nasiennych zlewa się 
z jądrem  ja ja , pozostałe zagłębiają się w m a
sę żółtka odżywczego i, otoczone tam  cząst
kam i protoplazmy, powiększają się, rozmna
żają, tworząc liczne t. zw. jąd ra  żółtkowe, 
o których dawniej sądzono, że biorą udział 
w budowie ciała zarodka i że są produktam i 
jąd ra  jajowego (zapłodnionego), a o których 
wiemy obecnie, wskutek wspomnianych badań 
R uckerta, źe ulegają zanikowi ‘). Podobne

') Czytelnika, interesującego się bliżej odno- 
śnemi badaniami Ruckerta, odsyłamy do rozpraw-
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spostrzeżenia uczynił Oppel ze względu na 
ja ja  gadów.

W szystkie powyższe badania pokazują, że 
istota zapłodnienia polega na zlewaniu się 
jednego jąd ra  nasiennego z jednem jajowem 
i źe w ja ju  istnieją specyalne i różnorodne 
przystosowania, przeszkadzające łączeniu się 
większej liczby jąder męskich z jajowem, 
przypadki zaś, w których ma miejsce ta  osta
tnia ewentualność uważać należy za nienor
malne, patologiczne. Jąd ro  zapłodnionego 
ja ja , pochodzące ze zlania się nasiennego 
z jajowem, nazywa się jądrem  przewężnem.

Powyższe dane faktyczne nie wyczerpują j 
jeszcze bynajmniej wiadomości naszych o isto
cie procesu zapłodnienia. Wiadomo bowiem, 
że jąd ro  komórkowe (a więc jąd ro  ciałka na
siennego oraz ja ja ) przedstawia twór bardzo 
złożony, nie jednorodny, lecz składający się 
z różnych części, zasadniczo odmiennych; za
chodzi więc ważne pytanie, jak  się zachowują 
w procesie zapłodnienia różne te składniki j  

jądrowe? Ażeby na to odpowiedzieć, musimy 
naprzód w kilku słowach objaśnić czytelnika, 
jak  dzisiejsza histologia przedstawia budowę | 
ją d ra  komórkowego. Otóż na podstawie ba
dań Elemminga, Strassburgera i wielu innych 
biologów wiemy dziś, że jąd ro  komórkowe j 

składa się z dwu głównych substancyj, a mia- j 

nowicie: z substancyi gęstszej, łatwo się 
barwiącej, tworzącej t. zw. zrąb czyli siatecz- 
kowate rusztowanie w jądrze i zwanej chro- i 
matyną, oraz z substancyi bardziej płynnej, 
wypełniającej przestrzenie pomiędzy siatecz
ką zrębu i zwanej sokiem komórkowym; prócz 
tego w jądrze znajdujemy jeszcze jedno lub j  

więcej kulistych, drobnych ciałek, t, zw. jąde- 
rek. Z rąb ją d ra  czyli chromatyna jego jest 
najważniejszą częścią składową i podczas po
działu jąd ra , poprzedzającego podział samej 
komórki, siateczka tego zrębu podlega bar
dzo ważnym przemianom (t. zw. karyokinezie i 
czyli karyomitozie), ostateczny rezultat któ
rych polega na tem, że zrąb tworzy pewną 
ilość nitkowatych pętlic w postaci litery U, 
które uk ładają się w płaszczyźnie równikowej 
jąd ra  (zwrócone ku sobie zamkniętemi końca-

ki naszej p. t. , ,0  obecnem stanowisku kwestyi 
embryonalnego pochodzenia krwi i tkanek łącz
nych” w Kosmosie 1892. Str. 21— 24.

mi) i że każda z nici czyli pętlic zrębu dzieli 
się wzdłuż na dwie połowy; poczem jedna po
łowa każdej pętlicy przesuwa się do jednego 
bieguna jądra , druga—do drugiego. Gdy 
następnie jądro rozpada się na dwie części 
w kierunku płaszczyzny równikowej, wkażdem 
z dwu jąder potomnych znajduje się przeto 
dokładnie taka sama ilość pętlic chromatyno- 
wych, powstałych z podłużnego przepołowie
nia każdej z pierwotnych nici.

Zachodzi tedy pytanie, jak  się zachowują 
składowe części jąder, a przedewszystkiem 
zrąb, jako część najważniejsza, w procesie 
zapłodnienia, czyli zlewania się jąder dwu ko
mórek rozrodczych? Zagadkę tę ' rozwiązał 
znakomity badacz belgijski, Ed. v. Beneden, 
w epokowej swej pracy nad zapłodnieniem 
u robaka Ascaris megalocephala.

Ja je  Ascaris przedstawia objekt, w któ
rym wogóle jąd ro  nasienne i jajowe nie zle
wają się ze sobą, lecz przez bardzo długi czas 
zachowują po połączeniu się samodzielność. 
Grdy ciałko nasienne przeniknęło do wnętrza 
ja ja , jąd ra  obu komórek (t. j. nasienne i ja jo 
we) otrzymują zupełnie taką  samą postać; 
każde z nich przedstawia wówczas pęcherzyk, 
otoczony błonką, wypełniony sokiem komór
kowym i zawierający wewnątrz jednakowy, 
siateczkowy zrąb chromatynowy oraz jedno 
lub kilka jąderek.

Otóż, w innych wypadkach, jak  np. u szkar- 
łupni, oba jąd ra  płciowe (nasienne i jajowe) 
zlewają się ze sobą w jednę całość jednolitą 
i dopiero w tej ostatniej występują zmiany 
w zrębie chromatynowym, prowadzące do ka- 
ryokinetycznego podziału jąd ra  przewęźnego. 
Natom iast u Ascaris w każdem z dwu jąder 
płciowych odbywają się zwykle samodzielnie 
powyższe zmiany i dla tego teź możemy je  
tu taj jaknajdokładniej obserwować. Badając 
te zmiany, przekonywamy się, że w obu ją 
drach są one zupełnie identyczne i że tak 
pod względem jakościowym, jako też ilościo
wym stosunki, zachodzące w obu jądrach, są 
absolutnie takie same. A  mianowicie, w je- 
dnem i drugiem zrąb chromatynowy ściąga 
się i przedstawia ostatecznie po dwie pętlico- 
wate nici czyli t. z w. chromosomy (W aldeyer); 
przyczem w obu jądrach (męskiem i żeńskiem) 
chromosomy te  są zupełnie identyczne pod 
względem wielkości, postaci i widocznej budo
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wy, jak  to widzimy na załączonym tu  ry 
sunku:

N a  fig. 2 Ą , przedstawione jest ciałko na
sienne (c. n.), w chwili gdy zetknęło się z ja 
jem , w D widzimy wewnątrz ja ja  dwa jądra , 
z których jedno jes t jajowe (j. ż.), drugie zaś 
przedstawia jąd ro  ciałka nasiennego (j. m.); 
oba są, ja k  widzimy, jednakowej wielkości 
i zawierają po dwie pętlice chromatynowe, 
czyli chromosomy. To samo widzimy w E. 
W  krotce potem oba pęcherzyki jądrowe tra 
cą błonę, sok jądrowy mięsza się z protopla-

biegunach, w płaszczyźnie zaś równikowej 
układają się cztery chromosomy t. j . pętlico- 
wate nici, pochodzące z chromatyny obu jąd er 
płciowych. Niżej powrócimy jeszcze do owych 
centrosom, w tej chwili zaś wystarczy, gdy 
zaznaczymy, źe twory te wraz z owerni włó- 
kienkami protoplazmy, promienisto je  otacza- 
jącemi, przedstawiają, według nowszych badań, 
wielce ważny przyrząd w mechanice karyoki- 
netycznego dzielenia się jądra .

Pam iętajm y zatem, źe cztery chromosomy 
ją d ra  przewęźnego, ułożone w równikowej

Nr. 25.

Fig. 2. Zapłodnienie u Ascaris, według v. Benedena, Boveri i inny cli badaczów, schemat, c. n.— ciałko na
sienne; j. ż.—jądro żeńskie; c. k. I, c. k. II— pierwsze i drugie ciałko kierunkowe; j. m.—jądro męskie;, 
c— centrosoma. Znaczenie ciałek kierunkowych (k. k.) objaśnione będzie w dalszym ciągu pracy

niniejszej.

zmą, jąderka znikają (w sposób, dotychczas 
bliżej jeszcze niewyjaśniony) i z każdego ją 
dra pozostają tylko po dwie chromosomy, po
grążone bezpośrednio w protoplazmie (Fig. 2, 
F ). Podczas tych przeobrażeń, zachodzących 
w jądrach , w protoplazmie komórki jajowTej, 
podobnie ja k  w protoplazmie każdej innej ko
mórki, przygotowującej się do podziału, wy
stępują dwa ciałka szczególne, t. z w. centro- 
somy (c), otoczone promienisto ułoźonemi 
włókienkami zarodzi. Centrosomy zajm ują 
ostatecznie położenie na dwu przeciwległych

płaszczyźnie zapłodnionego ja ja  (Fig. 2, F ) 
pochodzą z chromatyny obu jąd er płciowych. 
Grdy jądro  przewężne ma się dzielić celem wy
tworzenia jąder dwu pierwszych komórek za
rodka, czyli dwu pierwszych kul przewężnych, 
wówczas każda z nici pętlicowatych rozpada 
się w całej swej długości na dwie nitki, 
a z tych dwu połówek, powstałych z każdej 
chromosomy, jedna wchodzi w skład jąd ra  
jednej kuli przewęźnej, d ruga—w skład jąd ra  
drugiej. Innemi słowy, nietylko jądro prze
wężne zawiera dokładnie taką samą ilość
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chromatyny pochodzenia ojcowskiego i macie
rzyńskiego, ale i do jąder komórek, pocho
dzących z podziału ja ja  zapłodnionego, wstę
puje dokładnie taka sama ilość chromatyny 
obu rodzajów— a to jest fakt wielkiej donio
słości dla teoryi zapłodnienia, wykrycie zaś 
jego stanowi niespożytą zasługę znakomitego 
badacza belgijskiego.

Wspomnieliśmy wyżej o t. zw. centrosomie. 
Ponieważ ten morfologiczny składnik komór
ki odgrywa niepoślednią rolę w procesie za
płodnienia, według ostatnich spostrzeżeń Pola, 
musimy przeto poświęcić słów kilka na bliższe 
określenie tego tworu. Otóż przed nieda
wnym czasem, Flemming, Rabl, Hermann, 
y. Beneden i liczni inni badacze wykryli, że 
w komórce optrócz protoplazmy i jąd ra  znaj
duje się jeszcze szczególne, nadzwyczajnie 
drobne ciałko (centrosoma), otoczone specyal- 
ną częścią plazmy, sferą plazmatyczną, pro
mienisto ułożoną (t. zw. archoplazmą). Cen
trosoma spoczywa często (np. w wędrujących 
komórkach larw salamandry) w szczególnem 
zagłębieniu jąd ra , jakby w niszy specyalnej; 
widzimy to np. na fig. 3.

Fig. 3. Komórka wędrująca (leukocyt) z otrzew
nej larwy salamandry (według Fłemminga); p— 
protoplazma, j—jądro, c—centrosoma, dokoła 

której sfera promienista (archoplazma).

Otóż, gdy komórka ma się dzielić, centro
soma rozpada się na dwie części, t. j. na dwie 
centrosomy, które oddalają się od siebie i zaj
m ują dwa przeciwległe bieguny. Powiedzie
liśmy wyżej, że zrąb czyli chromały na jąd ra  
tworzy przy karyokinetycznem dzieleniu się

komórki pewną ilość nici czyli pętlic w postaci 
litery U, które zajmują ostatecznie położenie 
w równikowej płaszczyźnie jąd ra , zwracając 
się ku sobie ślepo zamkniętemi końcami, a ku 
obwodowi otwartemi. N a fig. 4 F  widzimy 
pętlice chromatynowe jąd ra  w płaszczyźnie 
równikowej, na dwu zaś biegunach mieszczą 
się w protoplazmie dwie centrosomy w posta
ci maleńkich ciałek (występują one przy uży
ciu pewnych barwników). Od każdego z tych 
ciałek ciągną się do pętlic szczególne, nadzwy
czajnie cienkie i delikatne włókienka proto- 
plazmatyczne, rozchodzące się promienisto od 
centrosom. Ja k  już powiedzieliśmy wyżej, 
każda z pętlic chromatyny jądrowej rozpada 
się w całej swej długości na dwie, poczem je 
dna połowa tych pętlic odsuwa się ku jedne
mu biegunowi, druga ku drugiemu. Otóż, 
przypuszczamy dziś, że to rozchodzenie się 
pętlic chromatynowy ch jest zjawiskiem bier- 
nern, czynnym zaś mechanizmem są centroso
my, które prawdopodobnie za pomocą owych 
włókienek promienistych (zapewne kurczli
wych) powodują rozchodzenie się pętlic, co 
stanowi najważniejszy moment w podziale 
jąd ra . Nie możemy w tem miejscu wchodzić 
w szczegółowe rozpatrywanie całego tego 
procesu, dotknęliśmy raczej w najogólniej
szych zarysach tej kwestyi, w celu zwrócenia 
uwagi czytelnika na doniosłe znaczenie cen
trosom przy karyokinezie.

(C. d. nast.).
J . Kusbaum.

Kilka uwag o jemiole na Ukrainie.

Zamieszczony niedawno we Wszechświecie arty
kuł d-ra A. Zalewskiego o jemiole, w którym autor 
zaznacza, między innemi, że niewiadomo, czy wi
dziano ją kiedy w Król. Polsk. na drzewach owo
cowych oraz na grabach, zachęcił mnie do odby
cia mimo zimowej jeszcze pory szczegółowego 
przeglądu wszystkich drzew, na jakich rośnie je
mioła w zamieszkiwanej przezemnie od roku oko
licy w przednieprzańskiej części Ukrainy, gdyż 
latem na wspomnianych właśnie drzewach ją tu
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spotykałem. Objeżdżając w tym celu sąsiednie 
wioski i lasy, zimą dopiero przekonałem się, jak 
rozpowszechnioną jest tu jemioła na drzewach li
ściastych, gdyż iglaste w naszej okolicy (powiat 
lipowiecki) dziko nie rosną. Drzewa koło wsi, 
przy drogach lub w polu pojedynczo rosnące pra
wie zawsze bywają przez jemioły napastowane. 
Do niektórych j ednak ma ona tu szczególne upo
dobanie, jak np. do dzikich jabłoni, na których 
się nawet w głębi lasu spotyka. Drzewa będące 
na Ukrainie żywicielami jemioły tworzą odrębną 
charakterystyczną grupę. Oto ich spis, ułożony 
podług częstości spotykania na nich jemioły: 1 ) 
jabłoń (Pirus Malus), 2) sokora (Populus nigra), 
3) czarnoklon (Acer campestre), 4) klon (Acer 
platanoides), 5) wierzba biała (Salix alba), 6 ) 
wierzba krucha (Salix fragilis), 7) lipa (Tilia 
ulmifolia), 8 ) grusza (Pirus communis), 9) jesion 
(Fraxinus excelsior), 10) wiąz brzost (Ulmus 
campestris var. suberosa), 1 1 ) grab (Carpinus 
Betulus). Na tem ostatniem drzewie widziałem 
jemiołę tylko raz jeden: tworzyła ona dwie duże 
kępy na najwyższych gałęziach grabu na skraju 
lasu nad strumieniem. Jemioł dookoła było po- 
dostatkiem na wierzbach i jabłoniach, i prawdopo
dobnie jedynie wskutek wszystkich tych okoliczno
ści sprzyjających jemioła usadowiła się na tym 
gatunku drzewa. Być może, że w podobnych wa
runkach możnaby ją tu spotkać i na dębie, mnie 
się to dotąd nie udało.

Jemioła zalicza się do krzewów. To też każdy 
starszy nieco osobnik tego pasorzyta nie jest wol
ny, podobnież jak i inne krzewy, od porostów, na 
korze się sadowiących. Ja spotykałem na starych 
jemiołach tylko trzy gatunki porostów, mianowi
cie: obros£ rzęsowaty (Physcia ciliaris), obrost 
opylony (Ph. pulverułenta) i złotorost ścienny 
(Xanthoria parietina), należy się jednak spodzie
wać jeszcze innych pokrewnych gatunków.

Co się tyczy mniej lub więcej pasorzytnicze- 
go charakteru jemioły, to obserwacya kilkuset 
osobników dzikich jabłoni, okrytych zazwyczaj 
wielką ilością krzaków jemiołowych, utwierdza 
mnie w przekonaniu, że jemioła znowu nie jest 
tak mało szkodliwą dla swego żywiciela, jak mnie
ma dr Zalewski. Ja przynajmniej widywałem 
wiele jabłoni, przyprowadzonych do upadku przez 
liczne i wieloletnie kępy jemioły, których mogłem 
nieraz naliczyć do 30 na jednem drzewie. Ze za
wiązuje się walka pomiędzy jemiołami i ich żywi
cielem, na to się wszyscy zgadzają. Lecz czy 
drzewo znosi je bezkarnie? Mnie się zdaje, że 
nie. Dajmy na to, że jemioła jest zdolną przy
swajać węgiel z powietrza i obracać go na swój 
użytek, czerpiąc jednak od swego żywiciela wodę 
wraz z zawarfemi w niej solami; z drugiej znów 
strony już dla tego samego musi ona w miarę 
wzrostu puszczać coraz liczniejsze i dłuższe ko
rzenie, co koniecznem jest też i w celu zabezpie
czenia się od oderwania jej przez wiatry i burze. 
Jeżeli więc na gałęzi usadowi się krzaczysta kępa 
jemioły lub, jak się zdarza, kilka wyrastających

z jednego miejsca, to liczne rozgałęzienia korzeni 
tamują poniekąd dostęp należytej ilości wody 
i soli do końcowej części gałęzi, w’skutek czego 
gałąź żywiciela powyżej miejsca przeszkody sto
pniowo traci swą żywotność, aż wreszcie po latach 
usycha. Jeżeli dzieje się to jednocześnie na wielu 
gałęziach, a niezależnie od tego coraz to nowe 
krzaki pasorzyta wyrastają na drzewie, to niepo
dobna twierdzić, że drzewo na tem nie cierpi. 
Lecz jeżeli nawet pewien krzak jemioły skończy 
swój żywot, zanim uschnie gałąź, na której był 
usadowiony, to i tak nie pozbywa się ona w zu
pełności tego niebezpieczeństwa, gdyż korzenie 
jemioły w drewnie żywiciela rozrośnięte, próchnie
jąc i gnijąc, dają tem samem możność szerzenia 
się tym sprawom rozkładowym na ową gałąź, któ
ra wreszcie doprowadzoną zostaje do uschnięcia.

D r F r. Błoński.

Wiadomości bibliograficzne.

—  wr. Langhans Paul. Deutscher Kolonial- 
Atlas. Wydanie J. Perthesa. 30 map i kilkaset 
mapek. Pierwsze 10 map tego atlasu mogą za
interesować nietylko niemców. Zawierają one 
dane o procentowem rozmieszczeniu niemców na, 
kuli ziemskiej, handel niemiecki, linie parowców 
i t. p. Jedna z map (Nr 7) ma przedstawiać roz
mieszczenie niemców w Bossyi, a niektóre z ma
pek przedstawiać mają osady niemców w Króle
stwie Polskiem; Lódź i jej okolice, osady na Wo
łyniu, w Białowieży i Nowym Międzyrzeczu. Na 
mapie, wyrażającej procentowy stosunek niemców, 
najwyższy procent wykazany jest w Holandyi, na
stępnie Belgii i Luksemburgu.

Wydanie staranne, jak wszystko, co wychodzi 
ze znakomitego zakładu J. Perthesa.

—  jn m . Merkel U. Bonnet. Ergebnisse der 
Anatomie und Entwicklungsgeschichte. B .1 ,1892. 
Str. 778.

Piękne to wydawnictwo, którego tom pierwszy 
pokazał się w końcu roku zeszłego, przedstawia 
w szeregu rozpraw, przez różnych specyalistów 
napisanych, przegląd nowszych odkryć i zdobyczy 
w różnych poszczególnych dziedzinach morfologii. 
Wydawnictwo to różni się zasadniczo i bardzo 
korzystnie od innych t. zw. Jahresberichtów (np. 
Schwalbego). Albowiem, gdy te ostatnie podają 
tylko krótkie sprawozdania i streszczenia z poje- 
dyńczych prac, które w ciągu danego roku się uka
zały, to wydawnictwo w mowie będące przed
stawia w postaci obszernych rozpraw, mających
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niejako charakter specjalnych studyów teoretycz
nych, rezultaty, do których nauka doszła w różnych 
dziedzinach nowoczesnej morfologii. Tom pierw
szy zawiera następujące rozprawy: 1) Technika—  
przez F. Hermanna, 2) Komórka— przez W.Fłem- 
minga, 3) Anatomia ogólna—przez J. Dissego, 4) 
Kegeneracya— przez D. Barfurtha, 5) Kości, wię
zy i mięśnie— przez K. v. Bardelebena, 6 ) Organy 
krążenia— przez C. Ebertha, 7) Organy trawie
nia— przez Ph. Stóhra, 8 ) Narządy oddechowe—- 
przez Fr. Merkela, 9) Układ moczopłciowy—• 
przez F . Hermanna, 10) Skóra i narzędy zmy
słów—przez Fr. Merkela, 11) System nerwowy—  
przez C. Golgiego, 1 2 ) Anatomia topograficzna—  
przez Fr. Merkela, 13) Wstęp do embryologii—  
przez R. Bonneta, 14) Zapłodnienie—przez Th. 
Boyeriego, 15) Pierwsze procesy rozwojowe— 
przez Gr. Borna, 16) Łożysko i błony płodowe—  
przez H. Strahła, 17) Bozwój głowy—przez F. 
Froriepa, 18) Rozwój organów wydzielania— przez 
J. Ruckerta, 19) Rozwój układu krążenia— przez
F. Hochstettera, 20) Dawniejsze i nowsze zaga
dnienia embryologiczne, tyczące się układu ner
wowego— przez H. Strassera.

Jak widzimy treść bardzo bogata i zajmująca, 
a poszczególne rozdziały opracowane przez bar 
dzo znanych i wybitnych specyalistów.

—■ jn m . Schiller Tietz- Berlin, Folgen, Bedeu- 
tung und Wesen der Blutsyerwandschaft (Insucht) 
im Menschen, Tier-und Pfłanzenleben. 2 wydanie 
powiększone i zupełnie przerobione, 1892.

W interesującej tej pracy autor przedstawia 
naprzód zapatrywania starożytnych na kwesłyą 
krewniaczych związków oraz stosunki u ludów 
dzikich i napółucywiłizowanych. Krytycznie roz
bierając poglądy nowszych autorów na kwestyą 
połączeń krewniaczych, autor dochodzi do wnio
sku, że te ostatnie w większości wypadków nieko
rzystnie się odbijają na potomstwie, a zapatrywa
nie to popiera licznemi dowodami zę świata zwie
rzęcego i roślinnego. Wytrawni hodowcy zwie
rząt jednozgodnie twierdzą, że łączeniu blizko 
spokrewnionych osobników, przez dłuższy prze
ciąg czasu t. j. przez szeregi pokoleń prowadzi 
stale do zwyrodnienia rasy. Co do roślin zaś, to 
istnieją, jak wiadomo, w tym kierunku liczne 
przystosowania zapobiegawcze (u jawno-kwiato- 
wych).

KRONIKA NAUKOWA.

dano także na stacyi doświadczalnej przy Akade 
mii rolniczej w Cornelle, w Anglii.

Lampa łukowa, siły 2 000 świec, była umiesz
czoną w sali, długiej na 20 m, a szerokiej na 7 m, 
podzielonej ścianą drewnianą na dwie połowy. 
Obie były oświecone w dzień przez słońce, w nocy 
jedna była ciemną, drugą oświetlała wzmiankowa
na powyżej lampa wisząca o 1 metr nad ziemią. 
Przez 6 godzin lampa paliła się bez szkła, poczem 
dano jej kulę matową.

Działanie światła lampy bez szkła objawiło się 
J  na niektórych roślinach, jak sałata, szpinak, cy- 
j korya, rzeżucha, przez przyspieszenie ich dojrza- 
| łości, kosztem rozwoju liści, chociaż zawartość 

mączki była normalną. W tych warunkach ziar
na dojrzewają prędzej, ale wskutek zaniku (atro- 
fii) liści rośliny nie mogą być jadalne. W pro
mieniu metra naokoło lampy inne rośliny były 
zabite, w dalszej odległości roślinność była w za
niku.

Druga część sali doświadczalnej, tylko przez 
słońce oświecona, była obsiana w podobny sposób 
i w niej groszek dał zbiór lepszy, ale sałata była 
spóźniona.

Światło elektryczne w ciekawy sposób działało 
na tulipany i Coleusy: żywy kolor pierwszych znikł 
stopniowo, czerwona zaś barwa Coleusów zmie
niała się stopniowo w żółtą, brunatną i zieloną. 
Liście zaś, niewystawione na działanie światła 
elektrycznego, nie zmieniły barwy.

Światło elektryczne różnie więc działa na różne 
rośliny i nieznane są warunki, w jakich to dzia
łanie może być korzystnem.

L’annee scientificpie—-1892.

— mt. Uprawa bambusów we Francyi. Zaczę- 
| to uprawiać bambusy we Francyi, w okolicach gór 
I Pirenejskich. W Indyach, Indo-Chinach i na ar

chipelagu Malajskim bambus dostarcza materya- 
łu do budowli, na ściany, dachy, podłogi, i t. d. 
Na Jawie budują zeń mosty, na Molukkach 

! i w Annamie— także koła hydrauliczne i t. d.
: Molajczycy robią zeń narzędzia muzyczne, Chiń

czycy— wyborny papier, młode zaś pędy jedzą 
jako jarzynę, która jest bardzo lubioną; w suche 
łata, będące latami głodu, Indyanie w ziarnach 
bambusu znajdują cenne pożywienie. Z powodu 
swych niewielkich rozmiarów, bambus nie może 
grać takiej roli w Europie; używa się dotąd w sto
larstwie, koszykarstwie i fabrykacyi parasolów. 
W przyszłości może być użytkowany na wsi do 
ogrodzeń, krat i w ogrodnictwie do rozpinania 
drzew i krzaków i t. d.

L'annee scien^ifiąue— 1892.

—  mt. W pływ  św iatła  elektrycznego na ro
ślinność. Deherain bardzo sumiennie badał wpływ 
światła elektrycznego na roślinność; rzecz tę ba-
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  sst. Nowa stacya centralna w  Paryżu.
Prawy brzeg Sekwany w Paryżu podzielony zo
stał na 6 części albo sektorów, z których każdy 
otrzymuje energią elektrjrczną z innej stacyi cen
tralnej. D. 23 lutego nastąpiło otwarcie stacyi 
seijtoru Pól Elizejskich; budynki stacyi położone 
są nad brzegiem Sekwany i zajmują około 
2 500 m Generatory prądu przemiennego złą
czone są, tu bezpośrednio z silnicami parowemi. 
Różnica potencyału wynosi na stacyi 3 000 w. 
a prąd o 133 amp. dosięga 40 zmian na se
kundę.

—  sst. Nowa stacya centralna w  Londynie.
(St. Pancras Station). Jest to jeden z obszer
niejszych zakładów centralnych elektrycznych

w Anglii, ponieważ może zasilać prądem do 
27000 lamp żarowych; obliczoną została na cią
głe zasilanie 1 0  0 0 0  1. ż. i 1 0 0  łukowych o 1 0  

amperach każda. Jedenaście maszyn dynamoele- 
ktrycznycli jest tu poruszanych bezpośrednio przez 
maszynę parową o potrójnej ekspansyi. Stacya 
posiada bateryą akkumulatorów, która w chwi
lach minimalnego zapotrzebowania dostarcza prą
du. Stacya zasila sporą ilość fabryk tej prze
mysłowej dzielnicy Londynu tudzież sporo mie
szkań.

S PR O STO W A N IE .

W numerze 24 Wszechświata str. 384, szpal
cie 1-ej, wierszu 15-ym od góry, zamiast Feraca- 
ta powinno być Fermata.

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 7 do 13 czerwca 1893 r.

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

-a.©
*N

Barometr 
700 tum

Temperatura w st. c. | Kierunek wiatru 
tą Szybkość w metrach

Suma
opadu

U w a g i.
Q 7 r. lp . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. N ajw . Najn. £■

7 S. 52,1 52,5 » » 14,4 17,4 15,8 19,4 13.7 59 N E 5,N E 5,N E 5 2,4 n. 6
8 C. 52,8 52,7 53,o 14,3 18,8 16,8 20,2 12,3 68 N 4,N E 5,E 4 —
9 P. 52,9 52,9 52,4 14,6 17,6 15,8 18,7 12,8 69 E N S,N E 9,E'2 —

l o  S. 51,7 50,7 50,2 16,5 20,4 16,0 21,8 13,5 64 N E 3,N3,N ł —
l l  N. 49,7 49,8 49,1 15,4 20,8 14,4 21,1 12,4 65 N E 2,N E 2. W 4 — %  0 230 p. m. ch w ilo w o ,
12 P. 49,4 49,5 49.8 14,8 20,6 16,8 21,3 12,6 72 W 2.N W S.N W 1 2,1 # o d  2*0— 4 p. m. i w iecz.
13  W . 49,4

1

Średnia

49,6

75M~"

49,4 16,0 21,2

Tóo/T

17,4 21.5 13,0 73

67

N E 2,N E 5,N 2 o ,5

5,o

•  od polud. k ilk. 0 3 p. m.

T R E Ś Ć .  Słowo z powodu głosu Mansiona o Koperniku, przez S. Dicksteina. —  W kraju indyan 
.Manzaneros (Patagonia), przez J. Siemiradzkiego.— Najnowsze spostrzeżenia nad zapłodnieniem, przez 
J. Nusbauma. — Korespondencya Wszechświata, przez d-ra Fr. Błońskiego. —  Wiadomości bibliogra

ficzne. —  Kronika naukowa. — Wiadomości bieżące. —  Sprostowanie. — Buletyn meteorologiczny.
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