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.Zdarzyło mi się być raz obecnym na lekcyi 
buchalteryi, gdy wykładający, wykazując 
wyższość buchalteryi podwójnej nad pojedyn
czą, rzecz swą zakończył osobliwem zdaniem: 
„Utrzym ują niektórzy, tak  mówił mniej wię
cej, że buchalterya podwójna może posługi
wać się i pomocą buchalteryi pojedynczej. 
Tak wszakże dziać się nie powinno; gdyby 
bowiem istniała nauka, k tóra opierać się musi 
na pomocy nauki obcej, należałoby jej się 
wcale nie uczyć, a poprzestać jedynie na tej 
nauce, k tóra się okazuje tak dzielną, źe innej 
poparcie daje.”

W yobrażał więc sobie ów buchalter, źe 
każda nauka stanowi całość zupełnie odrębną, 
i e  każda obejmuje obszar ściśle odgraniczo
ny, nie domyślaj się bynajmniej, jak  rozległe 
prowadzą między sobą rachunki, ile każda 
z nich innym jes t dłużna. Łączność zaś ta  
polega nietylko na wspólnem pochodzeniu 
xóżnych gałęzi wiedzy z pnia wspólnego, ale

silniej jeszcze na wzajemnem plątaniu się ga
łęzi napozór rozpierzchłych. Zasób faktów 
przez pewną naukę zebranych zasila naukę 
inną, metody badań rozwinięte przez jednę 
znajdują bezpośrednio zastosowanie w drugiej, 
teorye rozwinięte przez jednę rozjaśniają 
poglądy drugich.

Niekiedy nawet dana gałąź wiedzy tak  ści
słym splotem wiąże się z naukami pobratym- 
czemi, źe napozór traci swą samodzielność, że 
niemal zupełnie w pomocniczych swych tonie 
umiejętnościach. T ak mianowicie dzieje się 
z mineralogią; przy badaniu minerałów tak  
dalece skazani jesteśmy na posługiwanie się 
metodami i wiadomościami matematycznemi, 
fizycznemi i chemicznemi, źe zdaje się, jakoby 
poza zakresem tych poszukiwań matematycz
nych, fizycznych i chemicznych nie pozosta
wało juź żadnego do wypełnienia zadania. 
Gdzież więc jest istotne zadanie, jak ą  jest 
właściwa dziedzina mineralogii?

N a pytanie to dał niedawno odpowiedź p. 
A. Lacroix, rozpoczynając wykład mineralo
gii w muzeum historyi naturalnej w Paryżu. 
Z  wykładu tego przytoczymy ustępy, z któ
rych jasno okazuje się kierunek, jaki minera
logia w obecnym stanie swego rozwoju przyj
muje.
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Metody używane w mineralogii są rzeczy
wiście zapożyczone po większej części z nauk 
matematycznych, fizycznych i chemicznych; 
mineralog wszakże poszukiwać winien w mi
nerałach czego innego, aniżeliby poszukiwał 
m atematyk, fizyk, chemik.

Nie uważa on m inerału jedynie tylko za 
związek chemiczny, by określić własności jego 
i wyznaczyć mu miejsce w szeregach znanych; 
zapatruje się z innego punktu widzenia, ani
żeli fizyk, dla którego m inerał dostarcza je 
dynie m ateryału do pomiarów ścisłych, mogą
cych go doprowadzić do wydobycia praw fi
zycznych, lub nadających się do spekulacyj 
w fizyce molekularnej. D la mineraloga jest 
m inerał związkiem naturalnym , którego 
wszystkie cechy i wszystkie własności fizyczne 
i chemiczne oznaczyć trzeba z jak  największą 
możliwą ścisłością; ale jest to dla niego nadto 
substancya, k tóra posiada swe miejsce, racyą 
swego bytu w naturze i k tó ra  nie powinna 
być badaną wyłącznie na  zewnątrz warun
ków, w jakich powstała.

Form y napozór tak  różne, jak ie  jeden 
i tenże sam m inerał przedstawia w pokładach 
różnych, formy, jakie krystalografia wypro
wadzać umie racyonalnie z jednej formy za
sadniczej, zmiany, jakim  w pewnych pokła
dach ulegają inne własności m inerału, nie są 
bynajmniej igraszką przypadku; odzwiercia- 
dlają one warunki właściwe, w jakich doko
n a ła  się krystalizacya. Uważne rozpatrywa
nie skupień minerałów oraz łożyska, w któ- 
rem  się mieszczą, prowadzone wespół z bada
niem fizycznych i chemicznych własności mi
nerałów w różnych warunkach ich bytu, do
zwoli nam stopniowo wyjaśnić znaczną ilość 
pytań ważnych i wykryć przyczynę zjawisk, 
których nam  nie tłumaczy ani rachunek, ani 
teorya.

Od la t kilku wprawdzie świetne prace nad 
syntezą minerałów ') wskazały nam, jakiem i 
sposobami w przyrodzie utworzyć się mogła 
znaczna liczba minerałów. Główne wszakże 
znaczenie, jakie poszukiwania te przedstawia
ją  poza kwestyą czysto chemiczną, polega na 
tem, by śród tych różnych sposobów krystali- 
zacyi rozpoznać drogi, które wyjaśnić mogą

' )  Ob. W szechśw iat z r. 1 8 9 2 , s tr. 7 6 9 . „Syn
teza  skał i m inera łów ,” J . M orozew icza.

występowanie naturalne minerałów, a nieza
wodnie najpłodniejsze są syntezy, do których 
doprowadziły obserwacj e minerałów w przy
rodzie.

Jednem  z najważniejszych zadań, które po
dejmuje historya naturalna minerałów, jest 
rozwój gatunków mineralnych. Nie należy 
sądzić rzeczywiście, że minerał, doszedłszy do 
doskonałego swego rozwoju krystalicznegor 
pozostaje już niewzruszonym. Przeciwnie— 
ledwie się utworzy, poddany już jest licznym 
siłom fizycznym i chemicznym, które dążą do 
zmienienia go, do przeobrażenia lub zniszcze
nia, Żaden prawu temu nie uchodzi.

P rzykład przeobrażeń takich przedstawia, 
nam, dajmy, anortyt. Pod wpływem wód,, 
krążących w skale, feldspat ten wapienny 
traci swą glinkę i zamienia się w krzemian, 
wapna, wollastonit, który pod wpływem tych
że czynników rozpuszczających przechodzi 
częściowo w węglan wapna czyli wapień, a ten 
znów z kolei unoszony jest przez wodę desz
czową, przejętą dwutlenkiem węgla. Można- 
by przytoczyć setki podobnych objawów, już 
dla tej obfitości posiadających doniosłe w przy
rodzie znaczenie.

Skały umiemy obecnie sprowadzać do płyt 
nader cienkich i przezroczystych, co daje nam  
możność nietylko badania optycznych własno
ści ich elementów, ale i dochodzenia najbar
dziej utajonych szczegółów ich budowy; a gdy 
tą  drogą poznajemy, jak  są skupione składa
jące je  minerały, gdy odkrywamy znajdujące 
się w nich zawartości, odsłania nam  to teź ta 
jemnicę ich powstawania. Dzięki^ też tym 
samym metodom udoskonalonym mineralo
gia rozjaśniła kwestyą metamorfizmu, k tóra 
od czasów tak  dawnych rożnam iętniała geolo
gów. Mineralog zdołał wskazać geologowi,, 
na czem polegają przeobrażenia, jakim  skały 
osadowe uległy pod wpływem skał wybucho
wych, skutkiem wywieranego przez nie dzia
łania cieplikowego i dynamicznego. Nietylko- 
badać można szczegółowo rezultat ostateczny 
tych przemian, ale śledzić nawet można krok 
za krokiem stopniowy ich przebieg. Zwolna 
wprawdzie, ale drogą pewną, dążymy do 
chwili, gdy ta  wielka kwestyą nie będzie już. 
m iała dla nas tajemnic.

Z pomiędzy zresztą wielu innych zadań hi- 
storyi naturalnej minerałów wymienimy tu
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jeszcze tylko powstawanie minerałów w po
kładach wulkanicznych.

Przez pokłady wulkaniczne w znaczeniu 
najogólniejszem rozumiemy nietylko skały 
utworzone przez wulkany okresów nowszych, 
czwartorzędowe i trzeciorzędowe, ale cały 
ogół skał analogicznych, jakie napotykamy 
i w najdawniejszych okresach bytu ziemi. 
B adania mineralogiczne wykazały, zgodnie 
z poglądami geologii, źe już od czasów przed- 
kambryjskich objawy działalności bryły ziem
skiej występowały w postaci analogicznej do 
procesów, jakie się i obecnie ujawniają, cho
ciaż przemieszczenia i erozye zniweczyły k ra
tery dawne, a często i warstwy law dawnych, 
zarówno jak  i tufy, które towarzyszyły owym 
dawnym wybuchom wulkanicznym.

Jeżeli, po sprowadzeniu skały wulkanicznej 
do postaci płyt cienkich, poddajemy ją  bada
niu mikroskopowemu, przekonywamy się, źe 
w ogólności zawiera ona dwa rodzaje elemen
tów. Przedewszystkiem napotykamy kryszta
ły większe Od innych, często strzaskane, które 
niewątpliwie utworzyły się w głębiach ziemi, 
przed wystąpieniem skały wulkanicznej. 
Wielkie te kryształy zatopione są w magmie, 
złożonej z drobnych kryształków, zwanych mi- 
krolitami, które utworzyły się przeważnie 
podczas wypływu. Przekonać się o tem mo
żemy, zbierając u ujścia kanałów wulkanicz
nych próbki ciastowate i poddając je  nagłemu 
oziębieniu; jeżeli je  wtedy rozpatrujemy pod 
mikroskopem, przekonywamy się, źe są p ra
wie zupełnie pozbawione mikrolitów, które 
natom iast znajdujemy obficie w tejże samej 
skale, zebranej w kilka dni później z tego sa
mego wypływu. Je s t to pierwszy rodzaj po
wstawania minerałów w masie skał wulkani
cznych, których przeważną stanowią część 
składową.

Gdy ma miejsce wybuch widkaniczny, zie
mia otwiera się, a przez tę jej ranę ziejącą 
wypływają lawy, łub wydobywają się materya
ły wyrzucane. Skały dawniejsze, składające 
grunt, który nie był pochodzenia wulkaniczne
go, doznają przesunięcia, ulegają zgruchota- 
niu, a odłamki ich zostają pocldonięte przez 
lawę, lub też odrzucone wraz z m ateryałami 
wulkanicznemi. U legają wtedy przeobraże
niu metamorficznemu i często zostają mniej 
lub więcej stopione, a w ten sposób rozwijają

się zwykle liczne minerały, w ogólności dobrze 
wykrystalizowane. Mamy tu zatem drugi 
rodzaj występowania minerałów pochodzenia 
wulkanicznego.

Gazy i pary, które towarzyszą wybuchom 
wulkanicznym, a których skład chemiczny, 
jak  to wiemy obecnie, zależy od ich tem pera
tury, porywają ze sobą substancye mineralne, 
a substancye te przez sublimacyą osiadają we 
wszystkich szczelinach lawy, na ścianach kra
terów. Najczęściej jest to siarka, a dalej 
chlorki, siarczany sodu i potasu, niekiedy 
związki miedzi, ale napotykają się także 
i krzemiany, chociaż rzadziej, jak  o tem świad
czą kryształy piroksenu i inne, utworzone 
podczas wybuchu Wezuwiusza w r. 1872. 
Niekiedy gazy te i pary oddziaływają jedne 
na drugie, dając znów tą  drogą początek mi
nerałom dobrze wykrystalizowanym; należy 
tu  między innemi napotykany w lawach W e
zuwiusza oligist, który powstaje przez rozkład 
chlorku żelaza działaniem pary wodnej. 
W  innych znów razach gazy kwaśne atakują 
lawy, rozkładają je  i wytwarzają ich kosztem 
cały szereg ciekawych utworów, a wszystkie 
te procesy ujawniają uam trzeci rodzaj wy
twarzania się minerałów wulkanicznych.

Po uspokojeniu się wybuchu, przez długi 
ciąg lat, przez całe wieki niekiedy, źródła cie
płe, krążąc w szczelinach lawy, znoszą tam  
cząstki mineralne, lub też odprowadzają ze 
skały ciała, stanowiące zaród minerałów, któ
re odkładają w podobnych wydrążeniach. 
Piękne tego przykłady przedstawiają zeolity, 
wyściełające gniazda bazaltów Owernii.

Do tego czwartego rodzaju genezy minera
łów wulkanicznych dodać można jeszcze osta
tni, który nie jes t już zresztą w związku z na
tu rą  wulkaniczną skał. Pod wpływem mia
nowicie działań atmosferycznych wszystkie 
skały, jakiegokolwiek bądź rodzaju, niszczą 
się, rozkładają z szybkością większą lub 
mniejszą, a to zależnie od warunków klima
tycznych lub od ich składu chemicznego. 
I  ten też rozkład skał jest źródłem produkcyi 
minerałów, z którym także liczyć się należy.

Słyszeć często można zdanie, źe niedaleki 
je s t już czas, gdy, po opisaniu ostatniego mi
nerału i po zbadaniu ostatniej skały, minera
logowie zmuszeni będą gdzieindziej szukać 
pola dla swej działalności. Pobieżny ten wy
kaz zadań, jakie nastręcza historya naturalna
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minerałów, wskazuje, źe stanu takiego rzeczy 
obawiać się nie należy.

T. E .

G N IA ZD O  D Z IO B O R O Ż C A .1)

P rep a ra to r muzeum w Grahamstown zna
lazł na fermie odległej o 25 mil od tego m ia
sta  gniazdo dzioborożca (Rliyckaceros mela- 
noleucus).

F ig . 1. G niazdo  dzioborożca.

W  święta Bożego Narodzenia 1892 r., 
otrzymawszy ośmiodniowy urlop, udał się, 
uzbrojony we wszystkie przybory do polowa-

‘) W edług „N a tu r und  H a u s .” H e ft 8 , 1893 .

nia i chwytania zwierząt, na wspomnianą fer
mę, gdzie, jako preparator Albany-Museum 
w Grahamstown, znalazł gościnne przyjęcie.

Stam tąd około 10-ciu mil jechał w towa
rzystwie murzyna przez gęste krzaki pomię- 
szane z wysokiemi drzewami. Gdy po dłu
giej jeździe spoczęli na polance, w kilka minut 
nasz preparator spostrzegł przylatującego 
dzioborożca, który siadł na drzewie w odle
głości kilkunastu kroków. Chwycił tedy 
fuzyą aby p taka zastrzelić, mierząc jednak, 
spostrzegł, że p tak trzym ał w dziobie ży
wność.

Opuścił więc fuzyą, aby śledzić, gdzie się 
znajduje gniazdo ptaka. Trwało to niedługo; 
p tak  przeleciał na najbliższe drzewo, skąd 
wyraźnie dał się słyszeć wrzask piskląt.

Zaczekawszy, aź ptak będzie wracał, za
strzelił go, poczem siedział jeszcze z godzinę, 
czekając, aź samica wyleci, aby i j ą  zabić, 
lecz oczekiwania były bezowocne. To nie- 
ukazywanie się samicy zdziwiło mocno nasze
go preparatora, lecz wreszcie przypomniał 
sobie, co niegdyś czytał, że dzioborożec zamu- 
rowywuje samicę podczas wysiadywania.

Mimo to, nie było pewnem, czy to samica sie
dzi na młodych. Przekonawszy się, źe za
strzelony ptak był rzeczywiście samcem, wraz 
z murzynem poszedł szukać gniazda i po pół
godzinnych trudach, straciwszy już nadzieję 
znalezienia, spostrzegł na pochyłości drzewa 
wązki, długi otwór, tak ciasny, źe m ały palec 
nie przeszedłby przez niego. Otwór ten miał 
długości 7 cali, a 3/ 4 cala szerokości. Była 
to jedyna szpara na całym pniu.

W drapując się na drzewo, p reparator im 
bliżej był otworu, tem wyraźniej słyszał pisk 
młodych. Bardzo go to ucieszyło, bo teraz 
mógł napewno mniemać, że samica była z nie
mi w gnieździe.

Największą trudność napotkał w wycięciu 
gniazda, gdyż pień miał 15 cali średnicy, 
a prepara to r m iał przy sobie tylko m ałą ame
rykańską piłkę, dopiero więc po dwugodzin
nej usilnej pracy udało mu się wyciąć gnia
zdo. W  gnieździe znalazł troje piskląt na
gich, z taką samą różnicą w wielkości, jak  
u  młodych ptaków drapieżnych. Mianowicie 
jedno było najmniejsze, drugie o '/3 część 
większe, a trzecie jeszcze raz takie. Prócz 

I tego spostrzegł, że skóra na grzbiecie nie
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leży tak  jak  u innych ptaków, ale wygląda 
jakby okryta pęcherzami z wodą.

Obok piskląt w gnieździe znalazł samicę, 
k tórą z początku wskutek krótkich piór wziął 
za pisklę. Całe jej upierzenie było nowe 
i napół wyrosłe. Przedtem  jeszcze znalazł 
w gnieździe stare pióra, które zapewne z p ta
ka spadły.

Czy ptak  sam sobie pióra wyrywa, czy wy-

F ig . 2. Toż sam o gniazdo po rozszerzen iu  otw oru

padają one podczas wysiadywania, trudno po
wiedzieć; wszakże to jest pewne, źe samica, 
zostawszy zamurowaną w gnieździe, ażeby 
wysiadywała ja jka, w krótkim czasie traci 
pióra, a przy wylęganiu się piskląt wyrastają 
jej nowe, tak  że wychodząc z małemi z gnia
zda, jest już zarówno, jak  one, zdolna do 
lotu. Po przygotowaniu skór ptaków do 
wypchania, nasz preparator obejrzał jeszcze 
raz uważnie gniazdo, przyczem doszedł do

przekonania, że samica sama się zamurowy- 
wuje.

Do wniosku tego doprowadziło go to, że 
zamurowywanie może mieć miejsce jedynie 
od wewnątrz, bo brzegi otworu ostro wystają 
do wnętrza, a  cały otwór był zalepiony p ta
sim gnojem (nieznalezionym wcale w gnieź
dzie), pomięszanym ze śliną. Samiec musiał

. Część pnia odcięta złożona je s t  na  jego  szczycie.

pilnie znosić do gniazda jedzenie, gdyż 
wszystkie cztery ptaki były bardzo tłuste.

P reparato r Albany-Museum miał zamiar 
wysłać gniazdo do Berlina, za wolą jednak 
dyrektora muzeum pozostało ono w Grahams- 
town. Gotów jest jednak postarać się o po
dobne gniazdo i dla berlińskiego muzeum, 
jeśli mu się uda wynaleźć. Jakkolwiek opis 
gniazda dzioboroźca znajduje się i w znanem 
dziele Brehma, jednak opisane tam gniazdo
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różni się od znalezionego, którego rysunek 
podajemy.

Z. S.

W A L K A

0 BYT W ORGANIZMIE.
Wiadomo, że narządy ustroju, znajdujące 

się w czynności nadmiernej, rozrastają się 
z biegiem czasu do znacznych rozmiarów, 
a natomiast narządy, znajdujące się w stanie 
względnej lub zupełnej bezczynności, tracą 
znaczną część swej objętości i niekiedy ulega
ją  nawet zupełnemu zanikowi. Wiadomo, 
np. do jakich rozmiarów dochodzą mięśnie 
gimnastyków, atletów i wszelkiego rodzaju 
fizycznych szermierzy, jak  wiotkie zaś i szczu
płe są mięśnie ludzi, oddanych pracy umysło
wej i zaniedbujących zupełnie ćwiczenie swej 
m uskulatury.

Toż samo zjawisko, lecz w stopniu nierów
nie wyższym, spostrzegamy w ewolucyi orga
nicznej. Ju ż  w początku obecnego stulecia 
Lam arck, w swej teoryi przeobrażeń, przypi
sywał główne znaczenie zmianom, odpowiada
jącym najważniejszym potrzebom ustroju. 
D ługą szyję i długie nogi żyrafy usiłował on 
wytłumaczyć dążnością jej przodków do zbie
rania liści z drzew wysokich, wynikającą z po
trzeby dostarczenia sobie środków do życia 
podczas suszy, niszczącej trawy. Z  dążności 
tej wynikło wzmożone posługiwanie się wy- 
mienionemi członkami ciała, które sprowa
dziło jako skutek nadmierny ich rozwój. Śle
pota znowu zwierząt podziemnych, według 
teoryi Lam arcka, pochodzi z przyczyny dłu
gotrwałego nieuźywania narządu wzroku 
i następczego zaniku jego.

N adm ierną czynnością lub zupełną bez
czynnością narządów tłum aczył tedy Lam arck 
wszystkie zjawiska transformizmu. Darwin 
wszakże, nieodmawiając bynajmniej ważne
go znaczenia obu tym czynnikom powstawa
nia gatunków, przyłączył do nich nowy, naj
potężniejszy— dobór naturalny.

Ażeby wniknąć głębiej w istotę czynników, 
sprowadzających przemiany istot żyjących,

musimy się bliżej przyjrzeć zjawiskom, odby
wającym się we wnętrzu ustroju.

Przed niedawnym jeszcze czasem myślano, 
że rozrost narządów, nadmiernie czynnych, 
główną swą przyczynę ma w obfitszym przy
pływie krwi do odnośnego organu, uboższy 
zaś strumień tej odżywczej tkanki płynnej 
pociąga za sobą w następstwie zmniejszenie 
ich objętości, lub zanik. Bliższy jednak roz
biór faktów poglądowi takiemu przeczy. Sztu
czne przekrwienie, trwające całe tygodnie na 
uchu królika, nie sprowadza przerostu tego 
narządu. W  wypadkach znowu nienormal
nego rozrostu organów nigdy nie stwierdzo
no rozszerzenia odpowiednich naczyń krwio
nośnych. Z  drugiej zaś strony, dłużej trwa
jący ucisk tętnic nigdy nie wywoływał zmniej
szenia objętości narządu, przez nie odżywia
nego.

Przedmiotem tym zajął się przed laty dzie
sięciu utalentowany badacz niemiecki Roux 
i opierając się na wymienionych przed chwilą 
faktach, przyszedł do wniosku, że rozrost 
organów polega nie na przekrwieniu, lecz na 
działalności samych komórek. ' N astąpiła 
więc pod tym względem taka  sama zmiana 
w poglądzie, jak  i co do istoty zasadniczej za
palenia, które również poczytywano za następ
stwa nienormalnie wzmożonego ukrwienia. 
K,oux twierdzi, źe komórki składające orga
nizm znajdują się w ustawicznej ze sobą walce 
o pożywienie i miejsce. Te z pośród nich, 
które wskutek swoich szczególnych właściwo
ści zdołają przyciągnąć większą ilość odżyw
czego płynu, odnoszą nad innemi zwycięstwo, 
którego następstwem jest wzmocnienie orga
nizmu, tem znaczniejsze, im silniejszą była 
walka.

Ponieważ niemożliwą jest rzeczą zbadać 
dokładnie zjawiska rozwojowe, jakie się doko
nywały podczas długich szeregów pokoleń, 
musimy się więc zatrzymać na zmianach na
głych formy i budowy, które, że tak  powiemy, 
powstają co chwila przed naszemi oczami. 
Nieznane nam są przeistoczenia, wskutek któ
rych powstały pierwsze muchy, motyle, gwia
zdy morskie lub żaby, lecz znamy dobrze zja
wiska złożone, towarzyszące powstawaniu 
tych stworzeń obecnie. W szystkie one osię- 
gają stan zupełnego rozwoju drogą m etam or
fozy, której towarzyszy powstawanie nowych 
narządów i znikanie niektórych starych. Od



N r. 31. WSZECHSWIAT. 487

bywa się to wszystko nieinaczej, jak  za po
mocą, walki wewnętrznej pomiędzy komórka
mi, której wynikiem jest zwycięstwo pier
wiastków silniejszych nad słabszemi.

Jak iż je s t więc mechanizm tej walki?
Odsłoniły go poszukiwania lat ostatnich. 

'Organizm znacznej większości zwierząt za
wiera w sobie mnóstwo komórek, t. zw. fago
cytów, niszczących wszystkie te pierwiastki, 
k tó re utraciły pewną część swej żywotności 
z jakiejkolwiekbądź przyczyny, anienarusza- 
jących pierwiastków, które posiadają moc 
swoję zupełną.

Jeśli się np. przyjrzymy zmianom, zacho
dzącym w larwie gwiazdy morskiej, spostrze
gamy tworzenie się zaczątków nowych narzą
dów, złożonych z grup komórek młodych 
i mało zróżniczkowanych. Powstaje walka 
fagocytów z komórkami staremi, które zosta
j ą  mniej lub więcej całkowicie pochłonięte, 
komórki zaś nowe bez żadnej ze strony fago
cytów przeszkody składają się na utworzenie 
m ałej gwiazdy morskiej.

Proces tej walki, zachodzącej w organizmie 
larwy gwiazdy morskiej, może służyć za typ 
przekształceń bardzo znacznej ilości zwierząt. 
Do bardziej interesujących należy historya 
rozwoju larwy muchy. Większość jej narzą
dów staje się zdobyczą fagocytów, które prze
nikają do wnętrza pęczków mięśniowych, gru
czołów ślinowych i t. p. i pożerają ich zawar
tość, zmieniając wnętrze larw na masę pół
płynną, podobną do śmietany lub do ropy. 
Jednocześnie m asa nowych komórek, nie
tkniętych przez fagocy ty, daje początek no
wym mięśniom, gruczołom ślinowym i t. d. 
Odbywa się więc tu  walka wewnętrzna, z któ
rej organizm owadu wychodzi odrodzonym.

Toż samo dzieje się z żabą. Kiedy kijanka 
porusza się żywo za pomocą swego dużego 
ogona, w tkankach jej zachodzą już zmiany 
głębokie. Działanie niszczące fagocytów 
obejmuje nerwy, skórę, szkielet, słowem, całą 
zawartość ogona, przemieniając go w masę, 
złożoną z fagocytów, wypełnionych szczątka
mi komórek wszelkiego rodzaju. Fagocy ty, 
skutkiem swych ruchów amebowych, skierowu
ją  się powoli ku jam ie brzusznej, przenosząc 
w swem ciele resztki tkanek, które składały 
ogon kijanki. Jednocześnie ze znikaniem 
ogona rozwijają się stopniowo kończyny bez 
iadnej przeszkody ze strony fagocytów.

Opuśćmy teraz dziedzinę zmian, jakie za 
sprawą fagocytów zachodzą w organizmie 
wspomnianych zwierząt w okresie, że się tak 
wyrazimy, krytycznym ich życia i przyjrzyj
my się temu, co się przy ich udziale prawie 
ciągle w ustroju ludzkim i większości zwierząt 
dokonywa.

W ątroba i śledziona, których przeznacze
niem (zwłaszcza ostatniej) jest oczyszczanie 
krwi, zawierają w sobie fagocyty, które po
chłaniają czerwone i białe ciałka krwi, uwal
niając w ten sposób ustrój od wszystkich osła
bionych pierwiastków krwi, miejsce których 
zajmują wnet ciałka młodsze i energiczniejsze. 
£  Fagocytarai są również obdarzone, prócz 
krwi, i inne tkanki ustroju, jak  np. mięśnie, 
nerwy, tkanka tłuszczowa i t. d. W  tkance 
mięśniowej oprócz substancyi czysto kurczli
wej, myoplazmy, znajdujemy interstycyalną, 
śródmiąższową, t. zw. sarkoplazmę. Gdy 
fibryle mięśniowe, z których się składa myo- 
plazma, nie okazują dosyć siły żywotnej, sar- 
koplazma owłada niemi i pochłania. Jest 
więc to nic innego, jak  zjawnsko fagocytozy 
mięśniowej. Fagocyty te wchodzą zatem 
w skład normalnej budowy histologicznej 
każdego włókna mięśniowego i przejawiają 
swoję wzmożoną działalność swym wzrostem 
jak  również powiększeniem objętości i liczby 
jąder. Do fagocytozy zaliczone być winny 
zjawiska, jakie często spostrzegać się dają 
w mięśniach pod wpływem nienormalnych 
warunków, słowem w patologii włókna mię
śniowego. U osobników dotkniętych zanikiem 
mięśni postępowym (atrophia musculorum 
progressiva), lub przerostem rzekomym (pseu- 
dohypertrophia), sarkoplazma zróżnicuje się 
na komórki ameboidalne, które pochłaniają 
substancyą prążkowaną tychże samych pier
wiastków mięśniowych. W edług najnow- 

| szych badań (1892), włókna mięśniowe, uszko
dzone przez młode trychiny, dostarczają ty
powego przykładu fagocytozy mięśniowej. 
Pod  wpływem trychin sarkoplazma znacznie 
się pomnaża, liczba i objętość jąder mięśnio
wych się zwiększa i w ten sposób powstają 

j fagocyty, które pożerają włókna uszkodzone.
! Same trychiny okazują się odpornemi na nie, 
! wydzielając dla swej obrony otoczkę, jakkol

wiek w niektórych wypadkach również giną 
od nich.

I  układ nerwowy posiada fagocyty, które
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czuwają nad prawidłowem spełnianiem czyn
ności komórek i włókien nerwowych. J a k  
już dość dawno wykazał Rauvier, zwyrodnie
niu włókien nerwowych zawsze towarzyszą 
zjawiska fagocytozy ze strony komórek ame- 
boidalnych, które o władaj ą myeliną. J ą d ra  
i protoplazma włókien zwyrodniałych rozmna
żają się i w zrastają zupełnie tak  samo, jak  to 
się dzieje przy zaniku mięśniowym. Bardzo 
jest prawdopodobnem, źe tkanka znana pod 
nazwą neuroglia, złożona z komórek gwiazdo- 
watych, odgrywa rolę fagocytów w ośrodkach 
nerwowych. Przemawia za tem fakt, źe roz
rasta  się ona, ilekroć następuje u tra ta  sub- 
stancyi nerwowej.

Zjawisko fagocytozy w tkance tłuszczowej, 
któremu również towarzyszy rozmnażanie się 
jąder i wzrost protoplazmy je  otaczającej, 
widzimy przeważnie podczas długotrwałych 
postów u zwierząt.

Lecz oprócz tych wszystkich odmian fago
cytów, oddzielnych dla każdego narządu, 
istnieją jeszcze inne wspólne całemu organiz
mowi. Są to białe ciałka krwi, które wędru
ją  wszędzie, gdzie potrzebną jes t ich własność 
fagocytarna. Bardzo często przychodzą one 
z pomocą fagocytom miejscowym, gdy te nie 
wystarczają.

Jeśli w następstwie walki, jak ą  fagocyty 
zwyciężko staczają ze wszystkiemi słabemi 
członkami organizmu, pow stają pierwiastki 
młode i energiczniejsze, następuje wzmocnie
nie ogólne ustroju. W szystkim znane są 
przykłady, w których po przebyciu ciężkiej 
choroby, zwłaszcza tyfusu brzusznego, czło
wiek czuje się zdrowszym i silniejszym, niż 
przed chorobą. Niekiedy jednak fagocyty 
niszczą najistotniejsze części ustroju, który 
już do normy powrócić nie je s t w stanie.

W  jak i sposób wytłumaczyć sobie działa
nie fagocytów w tej walce wewnętrznej ko
m órek ustroju? Grdzie je s t sprężyna, która 
je  zwraca wprost ku właściwej dla nich zdo
byczy? Badania lat ostatnich (Leber i inni) 
dowiodły, źe fagocyty obdarzone są wrażliwo
ścią, k tórą mianem chemotaxis ochrzczono. 
W skutek  tej własności odróżniają one skład 
chemiczny swego otoczenia i, stosownie do 
tego, zbliżają się lub oddalają od niego, po
chłaniają je , lub zostawiają nietkniętem. 
Stwierdzono, źe tkanki zwyrodniałe wydzie
la ją  z siebie substancye, które przyciągają

leukocyty; dotąd natomiast niewiadomo, dla
czego te ostatnie oszczędzają komórki nor
malne. Być może, źe elementy zdrowe i ży
wotne bronią się, wydzielając jakąś substan- 
cyą, k tóra odpycha fagocyty i staje na prze
szkodzie ich niszczącemu działaniu. Jeśli tej 
m ateryi wydziela się dosyć, cel zostaje osię- 
gnięty; gdy zaś wskutek np. choroby, wyczer
pie się jej źródło, wówczas osłabione komórki 
padają ofiarą fagocytów.

Przebieg taki walki pomiędzy komórkami,, 
m usiał niewątpliwie odbywać się także w pro
cesach, które spowodowały powstanie nowych 
gatunków. Fagocyty więc przedstawiają sy
stem, który czuwa nad żywotnością części 
składowych organizmu i rządzi zjawiskami 
tworzenia się i zaniku narządów.

Rozważmy teraz, czy system fagocytów od
powiada prawu doboru naturalnego, którego 
główną cechą jes t pożyteczność każdej zmia
ny, przezeń wywoływanej, innemi słowy, czy 
system ten jest nabytkiem pożytecznym dla 
ustroju. Przykłady odrodzenia się, wzmo
cnienia organizmu np. po tyfusie, wykazują 
użyteczność działalności fagocytów ze stano
wiska interesów indywidualnych. Z  drugiej 
znowu strony zaprzeczyć się nie da, że fago
cyty mogą wyrządzać szkody niepowetowane, 
gdy niszczą np. komórki nerwowe przy cier
pieniach ośrodków nerwowych, z czego wyni
ka, że system ten daleki jest od doskonało
ści. Lecz z chwilą, gdy nauka odkryła istotę 
przyi-ządu fagocytarnego, sztuka ludzka bę
dzie mogła kierować działalnością tego czyn
nika potężnego. Badanie wpływów, k tóre 
zwiększają lub zmniejszają jego działanie, 
musi doprowadzić do zużytkowania ich w celu 
spotęgowania dodatnich, lub osłabienia uje
mnych skutków fagocytów. W iadomo np. źe 

j  gorąco i produkty rozmaitych mikrobów 
wzmacniają ich działanie, kiedy przeciwnie 

J  zimno, chinina, i t. p. je  osłabiają.
W  tym więc wypadku, jak  w wielu innych, 

świadomość ludzka jes t rodzajem pryzmatu, 
przekształcającego dobór naturalny w dobór 
sztuczny, którym kieruje wiedza.

(W edług artykułu  Miecznikowa w Revue 
Scientifiąue N r  11, z 10 września 1892).

Mieczysław Goldbaum.
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CZYNNOŚCI N E R W O W E
u zwierząt niższych.

Ze wszystkich czynności organizmu naj
większe niewątpliwie zajęcie budzą funkcye 
układu nerwowego. Jakkolwiek u najwyż
szych ustrojów są one najbardziej skompliko
wane i jakkolwiek historya wiedzy okazuje, 
że rozpatrywanie stosunków prostszych sta
nowi najpewniejszy środek do wyjaśnienia 
bardziej złożonych, fizyologowie badają je
dnak dotąd czynności układu nerwowego 
przeważnie w obrębie kręgowców, to jest ty
pu zwierząt, obdarzonych systemem nerwo
wym o najdoskonalszej budowie, niższe zaś 
grupy zwierząt, jak  stawonogi, robaki, szkar- 
łupnie, mięczaki i t. d., zupełnie prawie po
mijają. Uwaga ta  nie stosuje się bynajmniej 
wyłącznie do czynności nerwowych, albowiem 
wiadomo, źe w ogólności fizyologia porówna
wcza aź do ostatnich czasów traktowaną była 
prawie wyłącznie, jako fizyologia kręgowców. 
Jednakże w nowszych czasach we Francyi 
i Anglii, a poczęści także w Niemczech i in
nych krajach, zaczyna się budzić żywy interes 
dla fizyologii zwierząt bezkręgowych i już 
dziś spory zastęp prac naukowych poświęco
ny jest czynnościom fizyologicznym różnych 
przedstawicieli ustrojów niższych. Reakcya 
ta  będzie niewątpliwie tak  płodną w skutki 
dla fizyologii wyższych zwierząt, jak  morfolo
gia różnych grup s ta ła  się płodną w naukowe 
rezultaty dla morfologii wyższych typów.

W  fizyologii układu nerwowego, w szer
szeni znaczeniu, odróżniamy dwa szeregi zja
wisk, a mianowicie te, które niezależne są od 
subjektywnych stanów psychicznych, i te, któ
re  są wyrazem tych stanów. Otóż, co się ty
czy tych ostatnich, to moźnaby wątpić, aźali 
w ogólności moźliwem jest dla nas poznanie 
subjektywnego stanu innego jakiegoś organi
zmu, jako stanu, znajdującego się poza obrę
bem naszej świadomości. Przez analogie 
i przez porównania można jednak dojść 
w tym względzie do bardzo pewnych i ści
słych wyników. A  mianowicie z subjekty
wnego naszego doświadczenia znamy z jednej 
strony własne nasze stany subjektywne, i
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z drugiej zaś objektywne przejawy, znamio
nujące owe stany. Posiadamy więc tu taj dwie 
wielkości znane. Trzecią wiadomą wielkością 
są objektywne przejawy stanów psychicznych 
u badanego organizmu, niewiadomą zaś — są 
stany świadomości u tego ostatniego. Ponie
waż zaś pomiędzy stanami wewnętrznemi 
i zewnętrznemi zachodzi ścisły i stały stosu
nek, można więc określić owę niewiadomą 
z następującej proporcyi: x  \ a =  b : c, gdzie 
a oznacza subjektywny stan u człowieka, 
c —  objektywny objaw u człowieka towarzy
szący stanowi a, x—subjektywny stan bada
nego organizmu, b— objektywny objaw, towa
rzyszący subjektywnemu stanowi x.

Jakiejże kategoryi — spytajmy —  są owe 
objawy zewnętrzne, odpowiadające stanom 
subjektywnym? Otóż, jedynie — objawy ru 
chowe. Tak o stanach duchowych innych lu
dzi, w przeciwstawieniu do stanu własnej na
szej duszy, jako też o wewnętrznych stanach 
subjektywnych zwierząt dowiadujemy się wy
łącznie i jedynie za pośrednictwem objawów 
ruchowych. Gdy ktoś nam donosi o stanie 
swej duszy, gdy żali się, naprzykład, źe od
biera jakieś bolesne uczucia, to wyrażając to 
mową, pismem lub gestami, objawia to we 
wszystkich wypadkach za pomocą ruchu: ru 
chu mięśni gardłowych, językowych i t. p., 
ruchu mięśni ręki i palców, ruchu mięśni 
twarzowych i t. p. Słowem, bez ruchu niema 
żadnego uzewnętrzniania się procesów psy- 

[ chicznych. Również i co do zwierząt, o wszel
kich ich stanach psychicznych sądzić możemy 
jedynie z ruchów, przez zwierzęta wykonywa
nych.

Co się zaś tyczy tej kategoryi czynności sy
stemu nerwowego, które nie są wyrazem sta
nu subjektywnego, albo przynajmniej nie po
zostają z nim w związku bezpośrednim, lecz 
odbywają się mniej lub więcej niezależnie od 
ośrodków świadomości, naprzykład wszelkie
go rodzaju odruchów, lub czynności autom a
tycznych, to i w tym razie przedewszystkiem 
ruch stanowi dla nas najważniejsze kryte- 
ryum. Ze dany ośrodek rządzi czynnościami 
serca lub płuc, źe inny znów ośrodek rządzi 
czynnościami pewnej grupy mięśni i t. d., 
wszędzie wystąpienie ruchu widoczne, lub też. 
zawieszenie ruchu, jaki przedtem istniał, pou
cza nas o działalności danego ośrodka nerwo
wego, o przewodnictwie danego nerwu i t. p„
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Słowem, dochodzimy do wniosku, że dla 
badacza fizyologii systemu nerwowego obja
wy ruchowe, towarzyszące czynnościom ner
wowym, są najważniejszym, a  w większości 
wypadków jedynym m ateryałem  empiry
cznym, z którego wysnuwać on może wnioski 
(widoczne dla nas wydzielanie gruczołu wsku
tek pobudzenia odpowiedniego ośrodka ner
wowego zaliczyć można również do katego- 
ryi objawów ruchowych).

Przystępując do rozpatrywania czynności 
nerwowych w szeregu zwierząt, musimy się 
przedewszystkiem zwrócić do organizmów je 
dnokomórkowych. U ustrojów wyższych, wie
lokomórkowych, istnieją specyalne grupy ko
mórek (tak zwane nerwowe, zwojowe), będą
ce siedliskiem czynności nerwowych, a  prócz 
tego—włókna nerwowe, pozostające z komór
kami temi w połączeniu m ateryalnem , lub 
też tylko funkcyonalnem, i dochodzące bądź 
do komórek zmysłowych, bądź też do mię
śniowych (lub gruczołowych).

Tym sposobem znajdujemy u nich złożony 
aparat: zmysłowo-nerwowo-mięśniowy. U istot 
jednokomórkowych, u których jedna komór
ka jest siedliskiem wszystkich wogółe czyn
ności, protoplazma tej ostatniej łączy w sobie 
także i jednoczy czynności zmysłowo-nerwo- 
wo-mięśniowe, a mianowicie odznacza się 
wrażliwością na różne bodźce zewnętrzne 
i odpowiada na te ostatnie ruchami. Czyn
ności nerwowe—sit venia verbo—tych zwie
rz ą t sprowadzają się zatem do objawów wra
żliwości (irritabilitas), tego najprostszego wo- 
góle przejawu funkcyj zmysłowo-nerwowych. 
Ruchy, wykonywane przez ustrój jednoko
mórkowy pod wpływem bodźca zewnętrzne
go, są n aj e 1 cm en ta  r  ni ej szym wyrazem tak 
zwanych odruchów czyli refleksów u zwierząt 
wyższych, to je s t ruchów, nieświadomie wy
konywanych pod działaniem bodźców zewnę
trznych.

Nie możemy w tem  miejscu wchodzić 
w  szczegółowy opis doświadczeń pierwszorzę
dnej wagi, tyczących się działania bodźców 
zewnętrznych na ruchy ustrojów jednokomór
kowych, czyli wyrażając się ogólniej, na  pro- 
toplazmę komórki. Engelm ann, Stahl, Pfef- 
i'er i M ax T erm om  położyli na tem polu naj
większe zasługi.

W ykazano, że protoplazm a reaguje na 
bodźce rozmaitego rodzaju. Światło działa,

jako bodziec pobudzający do ruchu ustroje, 
które znajdowały się w spokoju, albo też ta 
mujący ruchy organizmów, które uprzednio 
się poruszały (Pelomyxa). W  wielu bardzo 
przypadkach kierunek ruchu ustrojów zależy 
od kierunku działania promieni świetlnych 
(tak  zw. ,,phototaxis” Strassburgera). Co się 
tyczy bodźców termicznych, to wiadomo, że 
i one wywierają działanie na ruchy pierwo
tniaków. N a  szczególną zaś uwagę zasługuje 
tak  zwany termotropizm, który polega na 
tem, źe dany ustrój jednokomórkowy porusza 
się w kierunku, skąd działa bodziec term i
czny, przyczem u jednych pierwotniaków zau
ważyć się daje ruch do źródła ciepła, u in
nych w kierunku wprost przeciwnym (dodatni 
i ujemny termotropizm, analogiczny do do
datniego i ujemnego heliotropizmu, znanego 
dla roślin i wielu pierwotniaków). W rażli
wość na bodźce mechaniczne jest również 
właściwą wTielu bardzo pierwotniakom, ja k 
kolwiek w różnych przypadkach je s t ona 
w rozmaitym stopniu rozwinięta. Wszędzie 
bodziec mechaniczny powoduje skurcz proto- 

j  plazmy; u korzenionogów wywołuje on wcią
ganie się wyrostków (pseudopodia). Gdy bo
dziec jes t dostatecznie silny, wówczas korze- 

i  nionóg otrzymuje postać zupełnej kuli. Bodź- 
| ce chemiczne wywierają w wTysokim stopniu 

działanie na protoplazmę. K ierujące działa- 
| nie bodźców tych na ruchy pierwotniaków 

nazwał Pfeffer „chemotaxis”, Yermorn zaś 
oznaczył je  nazwą chemotropizmu. Zauwa
żono, że nietylko substancye mające znacze
nie życiowe dla pierwotniaków, naprzykład 
tlen lub pewne ciała pokarmowe, wywierają 
działanie kierujące na ruchy komórek, lecz 
co jest ciekawsze, źe ciała, nieposiadające 

! żadnego znaczenia życiowego dla tych osta- 
| tnich, a nawet substancye szkodliwe i zabój

czo działające, jak  naprzykład roztwór mor- 
j finy lub chlorku potasowego z chlorkiem rtę 

ci, przyciągają ku sobie pewne ustroje (zwła
szcza bakterye) i nawet zwabiają je  ku sobie, 
że się tak  wyrażę, z płynów pożywnych, jak  
naprzykład z roztworu ekstraktu mięsnego. 
W reszcie zasługuje też na uwagę kierujące 
działanie na ruchy pierwotniaków — bodźców 
galwanicznych, co stanowi tak  zwane zjawi
sko galwanotropizmu, wykryte przez M aksa 
Y  ermorna.

Jakkolwiek w ogólności w ustroju jednoko-
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mórkowym nie znajdujemy jeszcze żadnej 
części, specyalnie zróżnicowanej, jako ele
ment zmysłowo-nerwowy, niemniej jednak, 
według badań Yermorna, u wielu pierwotnia
ków pewne części komórki są bardziej wrażli
we na bodźce zewnętrzne, niż pozostałe 
i przedstawiają, tym sposobem w rozwoju ro
dowym najpierwsze etapy wyróżniania się 
substancyi nerwowej. U wymoczków naprzy- 
kład, według badań Verm orna i innych, rzę
sy, to jest włoskowate wyrostki protoplazma- 
tyczne, obdarzone ruchem, są przeważnie 
częściami komórki, do których przywiązana 
je s t wrażliwość. U niektórych wymoczków 
pewne specyalne grupy rzęs są bardziej wra
żliwe na bodźce zewnętrzne, niż wszystkie 
rzęsy pozostałe.

Krytyczne rozpatrzenie zjawisk ruchu, od
bywających się pod wpływem bodźców ze
wnętrznych u pierwotniaków, doprowadza 
nas do wniosku, źe mamy tu  do czynienia 
z odruchami. Yermorn twierdzi, źe wogóle 
„wszelkie ruchy pierwotniaków nie są przeja
wami woli, pochodzącemi ze świadomych wra
żeń, pojęć i t. d., lecz że wszystkie są odru
chami lub ruchami automatycznemi”.

Jeśli zwrócimy się teraz do zwierząt wielo
komórkowych czyli tkankowców (Metazoa), to 
znajdziemy, źe układ nerwowy przedstawiać 
może różny stopień morfologicznego i fizyolo- 
gicznego zróżnicowania. Wogólności odróżnić 
możemy, według K rukenberga (1886), cztery 
zasadnicze typy systemu nerwowego ze wzglę
du na jego czynności fizyologiczne. Typ 
pierwszy obejmuje formy, u których ani nie 
nastąpiło jeszcze zróżnicowanie się właściwej 
substancyi mięśniowej, ani też nie rozwinęły 
się samodzielne drogi nerwowe i ośrodki ner
wowe w znaczeniu fizyologicznem. Typ dru
gi obejmuje zwierzęta, które posiadają histo
logicznie zróżnicowany układ nerwowy i mię
śniowy, lecz u których ośrodki nerwowe są 
rozrzucone, są względem siebie mniej lub wię
cej jednoznaczne i u których przeto funkcye 
danego organu ośrodkowego mogą być mniej 
lub więcej zupełnie zastąpione przez czynności 
każdego innego ośrodka. Typ trzeci wyrażo
ny jest u zwierząt, u  których wszystkie wa
żniejsze ośrodkowo-nerwowe czynności przy
wiązane są do pewnych ściśle zlokalizowanych 

skupień zwojowych. Typ czwarty, najwyższy, 
obejmuje zwierzęta z układem mózgordzenio-
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wym, właściwym kręgowcom. Czynności ner
wowe czwartego typu, czyli funkcye układu 
mózgordzeniowego przekraczają zakres ni
niejszego rozpatrywania, ograniczymy się prze
to do przeglądu czynności nerwowych pierw
szych trzech typów.

Najprostszy przypadek, gdy nie nastąpiło 
jeszcze wyróżnicowanie się właściwej substan
cyi nerwowej ani mięśniowej, rozpatrzyliśmy 
już wyżej, tyczy się on bowiem przedewszyst- 
kiem pierwotniaków. Zupełnie bowiem po- 
podobne stosunki znajdujemy u tych istot 
wielokomórkowych, u których pomiędzy ko
mórkami ciała niema specyalnych komórek 
mięśniowych lub nerwowych, lecz u których 
wszystkie elementy komórkowe odznaczają 
się pewnym stopniem wrażliwości na bodźce 
zewnętrzne oraz kurczliwością. Znajdujemy 
to np. u form stojących na najniższym szcze
blu tkankowców, albo wyrażając się ściślej, 
u form, stojących na pograniczu pomiędzy 
pierwotniakami a tkankowcami, np. u kolo
nialnych wiciowców lub u grupy Mesozoa 
(Dicyenidae, Orthonectidae), albo też u naj
prostszych gąbek.

Podobnie jak  u niektórych pierwotniaków 
w obrębie jednej komórki możemy odróżnić 
części, odznaczające się większą wrażliwością 
niż inne, oraz części odznaczające się większą 
kurczliwością, tak  też u najprostszych tkan
kowców znajdujemy często w obrębie pojedyn
czych komórek ciała części obdarzone szcze
gólniejszą wrażliwością lub kurczliwością, sło
wem—pierwsze ślady wyróżniania się substan
cyi nerwowej i mięśniowej.

I  tak, u wielu zwierząt jamochłonnych 
(Coelenterata) liczne komórki skóry posiadają 
na wolnej swej powierzchni zewnętrznej deli
katny, sztywny, nieruchomy wyrostek proto- 
plazmatyczny, na przeciwległym zaś końcu 
wewnątrz przedłużają się w cienkie, długie, 
często rozgałęzione wyrostki nitkowate, które 
służą prawdopodobnie do połączenia z ko
mórkami, leźącemi poniżej. Owe wyrostki 
sztywne odznaczają się specyalnie wysokim 
stopniem wrażliwości; komórki takie możnaby 
nazwać przeto nabłonkowo nerwowemi lub 
nabłonkowo zmysłowemi, ponieważ pełnią je 
dnocześnie rolę komórek skóry (nabłonka) 
oraz komórek nerwowo-zmysłowych, wrażli
wych na bodźce zewnętrzne. Inne znów ko
mórki nabłonkowe przedłużają się na swoim

WSZECHSW UT.



492 WSZECHŚWIAT. N r 31.

końcu wewnętrznym w kurczliwe włókna i mo
gą być przeto nazwane nabłonkowo-mięśnio- 
wemi. U wyższych jamochłonnych nerwowo 
nabłonkowe komórki oddzielają się od na
błonka, uk ładają się pod nim, tracą  wyrostek 
zewnętrzny i tworzą samodzielną już warstwę 
komórek nerwowych, umieszczonych mniej lub 
więcej głęboko; wewnętrzne ich wyrostki two
rzą włókna nerwowe. U  jednych jamochłon
nych system nerwowy składa się z jednocią- 
głej masy komórek i włókien, umieszczonej 
w pewnem miejscu pod skórą, u innych nato
m iast komórki nerwowe i włókna grupują się 
w ten sposób, źe tworzą pewną ilość oddziel
nych skupień. T ak np. u meduzopławów 
(Hydromedusae) tuż pod nabłonkiem (skórą) 
na brzegu tarczy meduzy znajduje się jedno- 
ciągły pierścień nerwowy, utworzony z nader 
delikatnych komórek zwojowych i włókien 
nerwowych. Pierścień ten podzielony jest 
zwykle na oddział górny i dolny; ten ostatni 
zaopatruje we włókna nerwowe muskulaturę 
t. z. żagla (velum) oraz dolnej powierzchni ta r 
czy, górny zaś oddział wysyła włókna do czuł- 
ków i do organów zmysłowych. U meduz zaś 
wyższych (Aealepkae) system nerwowy składa 
się z kilku samodzielnych ośrodków. A  mia
nowicie na krawędzi tarczy meduzy znajduje
my tu  szczególne wycięcia lub wgłębienia, 
a w pewnych promieniach ciała w tych wycię
ciach mieszczą się organy zmysłowe (t. z. ciał
ka brzeżne), złożone z narządu wzrokowego 
i słuchowego. Otóż, u podstawy każdego ta 
kiego organu zmysłowego (występują one naj
częściej w liczbie ośmiu) mieści się jeden ośro
dek nerwowy (R. i O. Hertwigowie), złożony 
z włókien i komórek zwojowych (Claus); we
dług niektórych badaczów (Claus) u tychże me
duz znajduje się oprócz powyższych skupień 
jeszcze szczególny splot nerwowy pomiędzy 
nabłonkiem i m uskulaturą na spodniej stronie 
tarczy (subumbrella).

Tak w tych przypadkach, w których układ 
nerwowy przedstawia jednociągły pierścień, 
ja k  i w tych, w których tworzy pewną ilość 
oddzielnych ośrodków, nie znajdujemy u ja 
mochłonnych żadnego fizyologicznego podzia
łu  pracy pomiędzy czynnościami oddzielnych 
części systemu nerwowego. Innem i słowy, 
pobudzania np. ruchowe, wychodzące z każde
go pojedynczego ośrodka, wprawiają w ruch 
nie pewną określoną część ciała, lecz całą ta r 

czę meduzy, albo mówiąc ściślej, te wszystkie 
jej okolice, które zawierają kurczliwe włókna 
mięsne. Przekonali się o tem, co do meduz,. 
E im er i Romanes, którzy wykonywali liczne 
doświadczenia nad działalnością układu ner
wowego tych ustrojów. Bardzo przekonywa ■ 
jące i ciekawe doświadczenie opisał Romanes.. 
Badacz ten usunął z brzegu tarczy wielkiej 
meduzy A urelia aurita wszystkie ciała brze
żne z wyjątkiem jednego, a  więc siedm ciałek 
(naturalnie wraz z ośrodkami nerwowemir 
mieszczącemi się u nasady każdego z nich). 
„Od ósmego ciałka brzeżnego przeprowadzo
ne zostało cięcie spiralne aź do środka tarczy 
zwierzęcia, tak  iź ciało tego ostatniego pocię
te zostało na długą wstęgę, której jeden ko
niec zajęty był przez ciałko brzeżne, drugi 
zaś przechodził w część środkową tarczy. 
Otóż okazało się, źe pobudzenia ruchowe, wy
chodzące od tego ciałka, przenosiły się w po
staci fali skurczów przez całą wstęgę spiralną 
aż do jej końca”, pomimo, że związek z pozo- 
stałemi siedmioma ośrodkami nerwowemi był 
w tym przypadku absolutnie wykluczony.

(dok. nast.).
J . Nusbaum.

SPRAWOZDANIE.

(C iąg dalszy).

D ziełko p an a  H eilperna pokazu je  dobitn ie, że 
a u to r jeg o  nie szczędzi! p racy , ażeby w niem  
zgrom adzić i  omówić ja k  najw ięcej pew ników , 
wziętych z życia roślin , m ogących dać każde
m u przeciętnem u śm iertelnikow i dostateczne wy
obrażenie o celach i istocie botaniki, ja k o  nau 
k i. P rzeznacza jąc  swoje dziełko zarów no d la  
nauczycieli, j a k  i d la  sam ouków , a u to r czynił 
w szystko m ożebne, ażeby stać  się zrozum iałym  
i zachęcić czyteln ika do swoich w ykładów . To 
też książka  jeg o , rzec  m ożna, że nie uczy, ale ja k  
to m ów ią „k ładz ie  ło p a tą  w głow ę” ; au to r p rze 
m aw ia w niej tak , że niem al dziecko zdolne je s t  
go zrozum ieć (z w yjątkiem , rzecz p rosta , pew nych 
m iejscły lko); w ykłada w sposób ja sn y  i p rosty , czę
stokroć odchodzi od przedm iotu  na  chwilę, w trą 
cając tu  i owdzie ja k ą ś  inną, n iejak i zw iązek 
z nim  m ającą w iadom ość, czem może jeszcze  b a r -
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•dziej zaostrza  ciekawość czytającego. W  tak i 
;sam pros ty  sposób au to r przechodzi praw ie n iepo
strzeżen ie  od opisu jednego objaw u żywotnego do 
drugiego, przygotow ując uczącego się zaw czasu 
do jeg o  zrozum ienia, przyczem  przypom ina m u 
n ieraz  w kró tk ich  zarysach przedm ioty dawniej 
wyłożone, gdzie tego uznaje  po+rzebę. Takie 

je d n a k  pow tarzanie w książce p. H. bywa niekie
dy  zb y t częste i rażące (np. o różnicy żywienia 
się roślin  i  zw ierzą t i w w. in. razach) i  może 
łatw o znudzić czytającego. T ak samo niepo
trzebne w tem  dziełku są  bardzo  często użyte 
w yrażenia, ja k : rzecz dziwna, ciekawa i t. p ., zu 
p e łn ie  zbyteczne w książce służącej do nauki.

W ypada jeszcze  wspomnieć, że zadania po
m ieszczone p rzy  końcn każdego rozdziału  zasłu 
g u ją  w części także  na  zupełne uznanie.

Ale obok tych stron  dodatnich podręcznik  p a 
n a  H. posiada i ujem ne, w rodza ju  licznych mniej 
lu b  więcej znacznych błędów, a  szczególniej nie
ścisłości naukowych.

T ak  jednych  ja k  i drugich nie będę tu  w yliczał 
w szystkich po kolei, a  zaznaczę natom iast tylko 
te , k tó re  dostrzegłem  p rzy  pow tórnem , pobieżnem  

-p rzeg lądan iu  książki.
I  tak : zapatryw anie au to ra , że rośliny możnaby 

uw ażać za coś pośredniego pom iędzy zw ierzętam i 
i  ciałam i m ineralnem i, z pow odu częstego wystę
pow ania  u  nich postaci ściśle geom etrycznych, 
śc ian  p łask ich , częs+o bardzo  znacznego ich w zro
s tu  i t .  d ., j e s Ł zupełnie nie na  swojem miejscu, 
poniew aż je s t  bezpodstaw ne (s tr. 28 ). N a nitce 
p ręc ik a  siedzą nie dw a (s tr. 32) pylniki, ale jeden  
podzielony zazw yczaj na  dwie albo cztery  kom o
ry , t .  j .  to rebk i. W szystkie nadziem ne części 
rośliny  razem  p. H. nazyw a pędem , czyliż całe 
d rzew a i krzew y podciąga on pod  to  miano? Do 
wieloliściennych (t. j .  nagoziarnow ych) roślin  (36) 
„należą z naszych tylko n iek tóre  ig laste” , do ja -  
kicliże tedy  należy re sz ta  naszych ig lastych ro 
ślin? U  jednoliściennych roślin  „kw iaty są  bez 
k ie lich a ,” j a  sądziłbym  przeciwnie, że częs+o nie 
po siad a ją  one korony (s tr. 36). D laczegóż to 
rzęd y  roślin  zestaw iam y w szeregi (43), czyliż 
rzęd  a szereg  to  nie w szystko jedno? Czyliż ty l
ko jed n e  palm y pom iędzy roślinam i jednoliścien- 
nemi posiadają  liście podzielne (48 ), a  wiele ro- 
dzajow  z rodziny  A roideae, np. A m orphophallus 
i  t. p.?

Sądzę, że i autorow i sam em u trudnoby  było 
ustaw ić szereg  roślin  zbliżonych stopniowo do 
siebie, poczynając np. od jak iegoś grzyba lub wo
dorostu , a  kończąc n a  roślinie kw iatow ej i  wogó- 
le  wyższej (4 8 — 49). R ozdział p iąty , poświęco
ny składow i chem icznem u roślin  je s t  je d n ą  z na j
słabszych części podręcznika pana  H eilperna. 
O pisanie czynienia rozb io ru  chemicznego rośliny, 
poleconego p rzez  au to ra  na  s tr. 53 i 54 , je s t  nie
ty lko  nieścisłe, a le w prost bezpodstaw ne. W y
p ad a  się dziwić autorow i, że w podręczniku tak  
począ+kowym podaje  uczącem u się sposoby wydo

byw ania różnych ciał z rośliny, opracow ując z g ru 
ba  je j  całość rozm aitem i płynam i, kw asam i i t. p ., 
albo prażeniem  na kominie lub  w zam kniętym  
garnuszku  dla dowiedzenia się, ile wody zaw ierała 
żywa roślina. Dokonywanie rozb ioru  chem iczne
go rośliny należy do najtrudniejszych zadań  che
m ii, może go czynić tylko specyalis*a, chemik- 
fizyolog, i to  niezawsze z zadaw alniającym  sku
tk iem  (wielu części składowych kom órki sk ład  
chemiczny nie je s t  jeszcze dotąd  zbadany dokła
dnie), czyliż więc au+or nie lekceważy sobie popro- 
sh i nauki, ta k  bo tan ik i ja k  i chemii, p rzedsfaw ii- 
ją c  czytelnikow i ja k o  fraszkę jedno  z najw ażniej
szych i najtrudniejszych  zadań  dzisiejszej wie
dzy?: Czyliż z tego  w zględu i sam  uczeń nie bę
dzie lekceważył sobie i uw ażał botaniki nie za 
naukę, ale za zabaw kę? R eszty  tego rozdziału , 
j a k  i całego następnego, nie grzeszącego wiele 
w iększą ścisłością naukow ą od próbek powyżej 
podanych, nie będę tu  rozbierał, gdyż zaję łoby  to  
zby t wiele miejsca w niniejszem  spraw ozdaniu.

P rzy  opisaniu kom órki roślinnej (s tr. 77) au to r 
pow iada, że b łonka kom órkow a, podobnie ja k  
i inne części tej o statn iej, rośnie nie p rzez  p rzy 
leganie (t. j .  odkładanie) ty lko przez wnikanie; 
otóż je s t  to n iepraw da, b lonka kom órkow a rośnie 
przez  odkładanie, j a k  to ju ż  oddaw na stw ierdzo
no, przew ażnie u  niższych roślin , u  k tórych m o
żna to w niektórych razach śledzić w prost pod 
drobnowidzem . Opisanie zarodzi (p ro łoplazm y) 
je s t także  nieścisłe, a naw et po części fałszywe. 
W zrost z iarn  skrobi przez w nikanie je s t  także 
w ątpliw y i dotąd  właściwie n ierozstrzygnięty , d la 
tego należało najlepiej w tak  początkow ym  pod
ręczn iku  nie poruszać tej spraw y. Co się tyczy 
ciałek barw nych m archwi (81), to  te  nie są zab ar
wione na pom arańczow o, lecz zaw ierają  w swojem 
ciele (podobnie ja k  wszys+kie inne chrom atofory) 
w pryśnięte oddzielne cząstki, albo krople barw ni
kowe. Opis podziału  kom órek i ją d e r  je s t  nader 
nieścisły i wadliwy, równie j a k  rzecz o rozm iesz
czeniu ścianek pom iędzy pow stającem i kom órka
mi. K om órki naskó rka  niezawsze są pozbaw io
ne zieleni (chlorofilu), ale owszem posiada ją  j ą  

j często w bardzo znacznej ilości, ja k  np. u  p ap ro 
tników  (str. 86).

K orzeń , podług  au to ra , nie posiada nigdy barw y 
| zielonej (str. 138), należało tu  jed n ak  dodać, że
! z w yjątkiem  tych wypadków, gdy  rośnie w powie-
j tr z u  (np. korzenie storczyków  zw rotnikowych), 

albo gdy je s t  w ystawiony na działanie św iatła, co 
się często daje  spostrzegać np. u  kukurydzy , 
u  m archwi, rzodkw i i t. p ., gdy zostanie u  szczy
tu  obnażony z ziemi. Opisy poszczególnych od
m ian korzeni zarów no ja k  znam ion i budow y ło 
dygi są  także w znacznym  stopniu  wadliwe.

D laczego au to r uw aża wyraz „pierścień d rze
w ny” za lepszy niż odwieczny ludow y „słój d rze
w ny,” czy dlatego ty lko , że on ta k  po niem iecku 
się nazyw a. Rośliny-jednoliścienne i dw uliścien
ne nie rosną podług  au to ra  w grubość (183), za 
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pew ne więc sławny sm okowiec z O rotaw y ju ż  
p rzed  tysiącam i la t  by ł ta k  sam o g ruby , ja k  
w  chwili swojego upadku , a nasz pokaźny  słone
cznik  p rzy  w yjściu z z iarna  ta k  sam o po tężny  ja k  
w ówczas, gdy ju ż  dźw iga na  sobie dziesią tk i oka
załych kw iatów ? P od ług  au to ra  (s ł r. 185 ) z k o 
rzen i nigdy nie w y ras ta ją  pędy , chociaż każdem u 
w ieśniakowi, ogrodnikow i i t .  p. je s t  dobrze wia- 
domem i każdy  może to  łatw o sam  spraw dzić, że 
bez , lilak  (Syringa) śliw a (P runus) i m nóstw o in 
nych roślin  aż do p rzesad y  w ypuszcza pędy z k o 
i łe m , czyli j a k  to  m ów ią ro z ra s ta  się p rzez  k o 
rzen ie . W artoby  było się dow iedzieć, gdzie to  
czcigodny a u to r  znalaz ł drzew o (191 ) do 1 0 0 0  
stóp  w ysokości m ające? K orzeniów ka (s tr . 246 ) 
n ie rośnie n igdy na  korzen iach  innych roślin , n ie 
je s t  więc pasorzy tem , odnośne podan ia  są  p rz e 
s ta rza łe  i  bez w artości. G rzybek  pokryw ający  
końce korzen i te j rośliny  nie p a so rzy tu je  na  ro 
ślinie zielonej, ja k  chce au to r, lecz ży je  w próch
nicy! podobnie ja k  n itk i grzybow e, okryw ające 
korzonk i innych ro ś lin  zielnych i drzew iastych! 
Co za niedorzeczność nap isa ł au to r , tw ierdząc , że 
u  w szystkich w odorostów  i grzybów  (s tr. 3 7 9 ) 
zarodn iska  (zarodnie) są  po jedyńczem i kom órka
m i. Zapew ne więc nic nie wie o ram ienicach,
0 m nóstw ie w odorostów  m orsk ich  i o całych g ro 
m adach w ielkiego p aństw a  grzybów . Z arodnik  
m chu nigdy się w nic nie w ydłuża (3 8 2 ), lecz 
ty lko  w ypuszcza z siebie n itkę , j a k  rów nież n a 
skórek  skrzypów  nie je s t  skrzem ien iały  (388), 
a ty lko wiele k rzem ionk i w sobie zaw iera. Opis 
m akro  i m ikrosporangiów , w ielko-i drobno-zaro- 
dników , zapłodnien ia  i rozw oju  nasion u  nago- 
ziarnow ych, ja k o  też  p rzem ian , odbyw ających się 
w zalążkach roślin  skrytoziarnow ych, je s t  tak że  
bardzo  w adliw y i n iedokładny; nie będę tu  jed n ak  
rozb iera ł m iejsc poszczególnych, poniew aż za ję 
łoby to w niniejszem  spraw ozdaniu  n ad e r wiele 
m iejsca i d ła  tego zw racam  ty lko  uw agę au to ra
1 czyta jących  na  odpow iednie ustępy . Z po jedyn
czych drobnych om yłek przy toczę  następu jące: 
nasz koko rnak  (A ristolochia clem atitis) nie je s t  
rośliną  w ijącą się, nie w ije się więc p rzy  płodach 
(450); o rzechy am erykańsk ie  ( tró jk ą tn e ) nie są  
owocami, ty lko  nasionam i ro d za ju  B ertho le tia  
excelsa (462 ), nasiona nie w ypada ją  z szyszek 
sosny dopiero  po zgniciu tych  o s ta ‘nich w  ziem i 
i  nie w tenczas k ie łk u ją  (bo gdyby naw et i is tn iały  
jeszcze  w tenczas, to  je d n a k  ju ż  kiełkow aćby nie 
m ogły), ale k iedy te  w iszą je szcze  na  gałęz iach  
drzew  i w fedy ty lko  m ogą być roznoszone w ia
trem  (399); korony zrosłop ła tkow e (4 1 4 ) nie po 
w sta ją  w dzisiejszych czasach z w olnopłatkow ych; 
ga tu n k i pośrednie, to nie m ięszańce (4 3 4 ), te  nie 
m ogą pow racać w ciągu pokoleń  do ty p u  oj ca lub  
m atk i, poniew aż ja k o  przew ażnie  niepłodne, nie 
w ydają  potom stw a; z jednoliściennych  roślin  nie
ty lko  sm okowce (D racena) p o siada ją  łodygę ro z 
gałęzioną, ale tak że  liczne aloesy, a  z naszych ro 
ślin znane w szystk im  szp a rag i, pa jęczn ica  (A nthe- 
ricum ), w szystkie w rzeczn ik i (Po tam ogeton), Zan-

nichelia, N ajas, a  naw et bardzo  prostej budow y 
rzęsy  i wiele innych roślin.

(Dok. nast.).
D r A . Zalewski.

Wiadomości bibliograficzne.

— kw. A nnuaire p o u r l ’an  1893 , publie p a r le  
B u reau  des L ongitudes. P aris . G authier-Y illars. 
Cena 1 fr. 50 ct.

Tablice, stanow iące głów ną część tego poży te
cznego rocznika, zostały  w obecnym tom ie u z u p e ł
nione w szelkiem i danem i, stanow iącem i zdobycze 
ostatn ich  la t w różnych działach  nauk  ścisłych. 
W  ro k u  bieżącym  dodano do nich tab lice  śm ier
telności: D eparcieux, D uy illarda , tablicę dw udzie
s tu  tow arzystw  angielskich, tablicę dw udziestu  
trzech  tow arzystw  niem ieckich, tab licę  trzy d z ie 
s tu  tow arzystw  am erykańskich i dwie tab lice  to 
w arzystw  francuskich. W ykaz kom et odnosi się 
do ro k u  1891 .

Oprócz m ap m agnetycznych, ułożonych p rzez  
p . M oureaux, przedstaw iających  m iędzy innem i 
odkry te  ju ż  dawniej przez tegoż anom alie m agne
tyczne porzecza Sekwany, znajdu jem y w ykaz ele
m entów  m agnetycznych d la  bardzo  wielu m iejsco
wości we F rancy i. N a końcu roczn ika są  po- 
m ieszczone następu jące  rozpraw y:

1) Janssen . O obserw atoryum  na M ont-Blanc..
2) Cornu. 0  jednostkach  elektrycznych.
3) Janssen . O aeronautyce.
P rócz tego są  mowy, wygłoszone na pogrze

bach  O ssiana B onneta i adm irała  M ouchez, p rzez  
T isseranda, F ay a , B ouquet de la  G rye i L oe- 
vyego.

1— jn m . Otto Zacharias. Forschungsberichte- 
aus d e r Biologischen Station zu  P lon. I  TheiL  
F aun istische und biologische B eobachtungen ara 
Grossen P lóner See. M it I Tafel. B erlin  1893 .

M ieliśm y ju ż  sposobność k ilkakro tn ie  w spom i
nać czytelnikom  W szechśw iata o niedawno zało
żonej stacyi biologicznej nad jez io rem  P lon w H ol
sztynu. D o tąd  is tn ie ją , oprócz w ym ienionej, s ta -  
cye biologiczne nad  brzegam i wód słodkich: 
w  C zechach, w F in landyi, a  także  pro jektow ana 
je s t  stacya nad jez io rem  M iiggel pod B erlinem .

W  wymienionem dziełku  podaje  d r  Z achariasr 
dy rek to r stacyi w P lon, część rezu lta tów  nauko
wych, do tąd  na stacyi tej osięgniętych. Inw entarz  
faunistyczny je z io ra  obejm uje 226 gatunków , 
z pom iędzy k tórych  13 nowych.

Z ogólno biologicznych uw ag zasłu g u ją  n a  uw a
gę następujące. D o tąd  dzielono zw ykle fau n ę  
je z io ra  na p rzybrzeżną czyli iiłoralną, o raz  pela-
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giczną (lim nefyczną). Otóż Z acharias tw ierdzi, 
że podział tak i nie w ytrzym uje k ry tyk i, albowiem 
przedstaw iciele fauny pelagicznej, z nielicznem i 
w yjątkam i, p rzypływ ają często do samych b rze 
gów. F au n a  więc pełagiczna, w edług niego, cha
rak te ry zu je  się tem  jedynie,- że przedstaw iciele 
je j m a ją  zdolność swobodnego unoszenia się przez 
d łuższy czas w wodzie i zdolność ta  u  róż
nych form  w rozm aitym  stopniu je s t  rozw inięta. 
Pom iędzy przedstaw icielam i fauny litoralnej is t
n ie ją  liczne, k tó re  m ają  także  zdolność do życia 
pelagicznego.

W obec w alki, ja k a  niedawno toczyła się pom ię
dzy H aecklem  z jed n e j strony, a Hensenem i jego  
uczniam i z drugiej co do tego , czy fauna m orza 
je s t  rów nom iernie rozm ieszczona, ciekawem je s t 
stanow isko, ja k ie  za jm uje  Z acharias ze w zględu 
na  faunę jez io rn ą . Otóż tw ierdzi on, podobnie 
ja k  Hensen ze w zględu na faunę m orza, że fauna 
je z io rn a  rozm ieszczona je s t  najzupełniej rów no
m iernie, że niem ożna odróżnić w jez io rze  okolic 
lub  k ra in  specyalnych, stałych lub  czasowych, za 
m ieszkanych przez  pewne specyalne formy. Kwe- 
sty i zm ienności form  jez io rnych  Z acharias po 
święca dosyć dużo m iejsca i w ykazuje, że odbywa 
się ona u pewnych form  na dosyć w’ie lką  skalę. 
W reszcie ro zp a tru je  au to r pokrótce peryodyczność 
pojaw iania się w ciągu roku  organizm ów  planktonu  
jeziornego .

—  j n m .  Oscar Hertwig. L ehrbuch  der E n t- 
w icklungsgeschichte des M enschen und der W ir- 
belth iere . 4 w ydanie 1893.

Z nakom ity  ten  podręcznik , którego pierw sze 
w ydanie zjaw iło się w r. 1886, wyszedł te raz  na 
w idok publiczny w czw artem  ju ż  wydaniu, rozsze- 
rzonem  i w w ielu m iejscach zmienionem w po ró 
w naniu z w ydaniem  trzeciem . W  w ydaniu tem 
uw zględniono wiele bardzo  nowych faktów  i po 
glądów , k tó re  pojaw iły  się w lite ra tu rze  naukowej 
w p rzeciągu  czasu  od r . 1890  (3 wydanie) do 
obecnej chwili. A  m iano wicie, w rozdziale o za
płodnieniu i dojrzew aniu  elem entów płciowych 
uw zględniono now sze odnośne badania  F o la  i O. 
H ertw iga, w  rozdzia le  o m ezoderm ie— teoryą gę
by pierw otnej (U rm undtheorie O. H ertw iga), 
a  p rócz tego zmieniono i dodano wiele nowych 
szczegółów w rozdziałach  o rozw oju  uk ładu  mo- 
czopłciowego, obwodowego system u nerwowego 
i o segm entacyi głowy. W  w ydaniu, o którem  
mowa, znajdu jem y prócz tego 23 nowe ry 
sunki.

KRONIKA NAUKOWA.

-— sk .  Gęstość ziemi. Do licznych ju ż  m etod 
dochodzenia średniej gęstości ziem i p rzyby ła  je -

1 dna jeszcze, polegająca na dowolnej zm ianie m asy 
przyciągającej, w granicach do 3 2 0 0 0 0  ton. P . 
B erget mianowicie skorzystał z pewnego jez io ra  
w L uksem burgu  belgijskim , o pow ierzchni 32 
hektarów  i głębokości 1 m etra , a  p rzedstaw iają
cego tę  dogodność, że może być zupełnie opróż- 
nionem za pośrednictw em  tam  znajdujących się 
n a  dnie, a  następnie dowolnie napełnianem  za po
średnictw em  tam  bocznych. P . B erget zatem , 
napełniając to jez io ro  wodą do różnej wysokości, 
oznaczyć mógł przyciąganie, jak ie  wywiera m asa 
wody, dokładnie znanej ilości. Do badań  posłu
giw ał się graw im etrem  M ascarta , k tó ry  polega na  

| tej zasadzie, że prężność niewielkiej ilości wodo- 
| ru , zam kniętego w jednem  ram ieniu  ru ry  zgiętej 
I w postać głoski U , równoważy się z ciśnieniem 
; słnpa rtęci. Jeżeli natężenie siły ciężkości u lega 
j zm ianie, zmienia się też ciężar słupa rtęci, a  p ręż

ność w odoru nie może się ju ż  równoważyć z po 
przedn ią  w ysokością tego słupa. Równow aga 

| przyw raca się więc przez nader drobne przesu- 
! nięcie się poziom u rtęci, k tó re  daje  się zm ierzyć 
i m etodam i optycznem i, przez wywołanie sm ug in- 

terferencyj ny eh.
Z nając zaś przyciąganie danej m asy wody, 

m ożna ju ż  m etodam i znanem i oznaczyć m asę ca
łej ziem i, k tórej przyciąganie znamy. D rogą tą  
o trzym ał p . B erget, że średnia gęstość ziem i wy
nosi 5 ,4 , gdy niedaw ne dośw iadczenia p . C ornu, 
m etodą wagi Cavendisha prow adzone, wydały li
czbę 5 ,5 . M atoda B ergeta najbardziej zbliża się 
do m etody M askelyna, k tó ry  m asę ziem i oznaczył 

[ na  podstaw ie przyciągan ia , wywieranego p rzez  
górę szkocką Shehallien. Ocena jed n ak  obję't.ości 
tej góry i oznaczenie je j gęstości przedstaw iały  
niepewność zby t znaczną, by  sposób ten  w ydać 
m ógł rezu lta ty  dostatecznie pewne; pokrew na m e
toda  B ergeta  od niepewności tej je s t  w olna, ilość 
bowriem  i gęstość, a tem  samem m asa wody, k tó 
ra  wpływ przyciągający w ywiera, zupełnie do
kładnie  oznaczyć się daje. G raw im etr nadto 
M ascarta  je s t p rzy rządem  zarówno czułym  ja k  
ścisłym.

C om ptes rendus.

—  tr .  0  tworzeniu się skamieniałości p rzed 
staw ił akadem ii nauk  w P aryżu  nowe uw agi swoje 
p. A rm and G autier. Jeżeli ryba, m ięczak, gąbka 
lub  inne tw ory pozostaw iają  szczą+ki swe w g ru n 
cie lub  w mule wodnym, części ich m iękkie rychło 
giną, a to skutkiem  ferm entacyi powodowanej 
p rzez  bakterye. Inaczej na tom iast zachow ują 
się ich tkanki, kości, skorupy, m uszle, pow łoki 
chitynowe, zaw arte w  nich bowiem substancye 
organiczne azotow e ferm en tu ją  bardzo opieszale. 
P rzez  la ta  całe tk an k i te  zachow ują swą a lkali
czność i słabą zaw artość siarkow odoru. Jeżeli 
w oda, zaw ierająca w rozpuszczeniu węglan, fosfo
ra n  lub  krzem ian w apnia, znajdzie  się w ze*knię- 
ciu z tem i m ateryam i, w tkankach  i kom órkach 
odk łada  się natychm iast węglan, fosforan w apnia 
lub  też  krzem ionka. Jeżeli woda je s t że laz ista ,
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u tw orzą  się s ia rk i żelaza. N a tem  w szakże nie 
kończy  się je szcze  ten  przeb ieg ; je ż e li do środka 
siarkow odornego dostęp  zn a jd u je  pow ietrze, utw o
rz y  się p iry t, tlen  bowiem usuw a siarkę  z siarko
w odoru, p iry t zaś ten  k rysta liczny , odk ładając  się 
w tkankach , będzie następn ie  w zrasta ł kosztem  
m ateryałów , znoszonych p rzez  o tacza jący  środek 
siarkow odorny. W  tak i to  sposób w am onitach 
p iry t zastępu je  w szędzie konchyolinę, czyli sub- 
stancyę siarkow ą, k tó ra  odgran iczała  zwoje tej 
p ięknej m uszli. Jeże li je d n a k  p iry t pozostaje  na 
m iejscu, to  nie ta k  dzieje  się z w ęglanem  i fosfo
ranem , ja k o  też  z k rzem ionką. W oda p rze ję ta  
dw utlenkiem  w ęgla rozpuszcza  zw olna substancye 
ju ż  złożone, a to  p o rząd k u  ich  rozpuszczalności, 
^najpierw w apień , następn ie  fosforan  w apnia, 
a  w reszcie krzem ionkę. W  pokładach  więc geo
logicznych, w k tó rych  skam ieniałości zaw ierają  
tr z y  te  substancye, g iną  n a jp ie rw  węglany, 
a  z upływ em  w ieków n ikną i fo sforany  z kolei, 
pozosta je  tylko k rzem ionka, ja k o  substancya n a j
trudn ie j rozpuszczalna . Tem  się tłum aczy , że 
najdaw nie jsze skam ieniałości są pospolicie k rz e 
mionkowe.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  li. Nowa kometa, o której K uryery  głoszą 
niew idziane cuda, była dostrzeżona w d. 9 lipca  
w grom adzie gw iazd O strow idza. D epesza p rz e 
słana z Pułkow a pod d. 11 b. m. podała  miejsce 
je j na niebie z dołączeniem  uw agi, że kom eta je s t  
ja sn a  i m a za sobą w arkocz.

Późniejsze telegram y daw ały do poznania, że 
kom eta szybko oddala się od b ieguna k u  rów niko
wi i u traca  swój b lask  pierw otny; w p arę  dni też 
s ta ła  się ju ż  ta k  m ałą, iż  ty lko w w iększych lune
tach  m ogła być dostrzeżona. W tedy  ato li w yglą
d ała  i dzisiaj w d. 17 b. m. w ygląda ja k o  m ały, 
okrągły  obłoczek, bez śladu  w arkocza. P odług  
otrzym anych pierw iastków  drog i kom eta p rzesz ła  
w d. 22 b. m . p rzez  perihelium  (punk t drogi n a j
bliżej słońca położony); m a ona b ieg  wsteczny, 
a odległość najm niejszą od słońca praw ie rów ną 
dw a razy  w ziętej odległości ziemi od tegoż. P o 
nieważ oddala się od ziem i i pośpiesza na  po łu 
dnie, p rze to  będzie zachodziła coraz wcześniej 
i ciągle m alała; golem  okiem  nie m oże być wi
dziana. Kowalczyk.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  ty d z ień  od  19 do 25 lipca  1893 r .

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

D
zi

eń
1

B
70

11-ometr 
) m m -{-

1 p. i1 9 w.

Temperatura w st. Kierunek wiatru  
Szybkość w  m etrach  

na sekundę

Suma

opadu
U w a g i .

7 r. 7 r. I 1 P 9 w. Najw. Ńajn. |3"

19 S. 40,1 40,5 41,2 n ,3 13.9 H ,7 16,2
1

10.8 82 NS7,N3,W2 4,1 •  w nocy i zrana do 10,
20 C. 47.1 4 \ 2 48.1 19,9 23,7 • 9,9 23,8 12,1 60 W»,W’,SW* 1,0 •  w  nocy,
21 P. 48.5 48,7 48.7 23,7 29.1 24,6 30,1 16,2 47 SW4,SW3,S5 —
22 s. 48,6 48,2 47,9 24,6 29,9 24,0 31,2 18,3 50 S3,SW5,Cisza 0,0 o 6 45£ i 0  chwilowy od 11,
23 N. 48.6 49,8 52,0 20,0 19,2 18,0 23,8 17,7 85 W 3,W3.S2 33,7 •  całą noc i w  dzień do 2.
24 P. 53,6 53.2 52.6 21,0 23,4 20,2 24,2 13,5 48 W 3,W4,SW2 —
25 W. 51,61 50,4

• I >  ■
49,3 21,1 25,5 21,8 25.8 14.9 48 S3,S5,S5

~

Średnia 748,5 21°,2 6o 38,8

T R E Ś Ć .  D ziedzina m ineralogii, p rzez  T . R . —  G niazdo dzioborożca, p rzez  Z  S. —  W alka  o by t 
w  organizm ie, p rzez  M ieczysław a G oldbaum a. —  Czynności nerwowe u  zw ierzą t niższych, przez 
J . N usbaum a.- —  S praw ozdanie, p rzez  d -ra  A. Zalew skiego. —  W iadom ości bibliograficzne. —  K ronika 

naukow a. —  W iadom ości b ieżące. —  B uletyn m eteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatow icz.

/j03B0JieH0 IJeH3ypoio. BapiuaBa, 16 Iiojia 1893 r. W arszawa. D ruk Em ila Skiwskiego.
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WSZECHŚWIAT
TY G O D N IK  P O P U L A R N Y

D0 Ś W I P N Y  NAUKOM PRZYRODNICZYM.

ROZMAITOŚCI.

Noive przyrządy ratunkowe przy pożarach.

Wobec olbrzymich postępów wszelkich dzia
łów techniki, sztuka, czy też umiejętność ga
szenia pożarów wydaje się niedołężną, a przy
rządy, jakiem i się posługuje, są zapewne bar
dzo pierwotne. Jedynie tylko Amerykanie 
stara ją  się i na tem polu pomysłowość swą za 
stosować, dosyć też często nadsyłają nam 
wieści o nowych urządzeniach ratunkowych, 
mniej lub więcej praktycznych. W porze, 
gdy pożary stanowią u nas klęskę zarówno 
powszednią jak i dotkliwą, przydatnym może 
będzie opis kilku nowych takich przyrządów 
amerykańskich.

Przyrząd, przedstawiony na fig. 1, zbudo
wany przez Paulyego, jes t w istocie rzeczy 
drabiną składaną, której oddzielne części, 
ułożone poziomo, mieszczą się w zwykłych 
warunkach na wozie, tak, że na miejsce po
żaru łatwo sprowadzone być mogą. Tam, 
przy pomocy odpowiednich zawias, ustawia 
się z nich jednę, wysoką drabinę, która przy 
zetknięciu oddzielnych części opatrzona jest 
w platformy poziome; do podpory służą nadto 
drabiny boczne. Boczne te drabiny ułatwia
ją  nadto konnmikacyę z ulicą i służą do 
wprowadzania w górę rur, idących od sika
wek. Na każdej platformie osadzona jest 
dalej winda, za pomocą której skrzynie ra 
tunkowe, zawieszone na linach, przesuwane 
być mogą pomiędzy tą  platformą a oknami 
płonącego gmachu. W skrzyni mieścić się 
może bezpiecznie strażak, zwracający prąd* 
wody na miejsca zagrożone; zarazem zaś słu
żą one, w raz . z drabinami bocznemi, do ra 
tunku mieszkańców.

Bardziej oryginalną jest „wieża wodna”, 
opisana niedawno przez pismo „Enginee- 
ring”. Gdy podczas pożaru schody stają się

niedostępne, trudno jest doprowadzić otwory 
wytryskowe rur tak wysoko, by strumieniem 
wody zalewać można było górne piętra lub 
dachy. Zwykle w takich razach dostają się

Fig. i.

strażacy w górę po drabinach, lub też wdra
pu ją  się po ścianach, ciągnąc rurę za sobą. 
Otóż, dla zastąpienia tej pracy strażaków, 
zbudowano w Kansas City odpowiednią wieżę
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Objawy astronomiczne
w  s ie r p n iu .

w górnym jej zwrocie, przechodzi zaś w ruch, 
skoro tylko człowiek na jednym z jej szczebli 1 
stanie. Gdyby wszakże nie posiadała urzą
dzenia dodatkowego, nie przedstawiałaby dro
gi bezpiecznej dla szukających na niej oca
lenia w razie wybuchu pożaru, człowiek bo
wiem stojący na jej szczeblach zbiegłby 
z szybkością takąż samą, jak ciało swobodnie 
spadające; aby więc prędkość przesuwania 
się drabiny zmniejszyć, połączony jes t blok 
z regulatorem , umieszczonym po drugiej stro
nie n r r i i ,  wewnątrz gmachu. Regulator ten, 
wskazany również na rycinie, jestto  regulator 
odśrodkowy, jakiego się używa przy maszy
nach parowych. —  lin większy ciężar po- : 
siadają kule regulatora i im się prędzej obra-

Droga mleczna w godzinach wieczornych 
przechodzi od półn.-wschodu ku połud.-za
chodowi przez zenit. Jasny jeszcze zmierzch 
przytłum ia blask nieba gwiaździstego na pół
nocy, na południu zaś nieb.o ubogie jest w wy
bitne gwiazdozbiory. Obok zenitu, po stronie 
jego północnej znajdujemy głowę Smoka, na 
zachodniej Herkulesa, na południowej jaśn ie
je Wega w Lirze, na wschodniej zaś, w dro
dze mlecznej, rozkłada się w postaci krzyża 
Łabędź. Nad poziomem północnym świeci 
Koza w Woźnicy. Niedźwiedzica Wielka jest 
na półn.-zachodzie, a na półn.-wschodzie Oe- 
feusz i Kasyopea, a bliżej poziomu Perseusz.

! Wschodnią stronę nieba zalega wielki czwo
robok Pegaza, łączący się z Andromedą, 
a tuż nad poziom wynurza się Baran. Na 
południowej stronie nieba zbliża się do za
chodu Strzelec, na niebie zachodniem błysz
czą — Wężownik, Wąż, Wolarz z Arkturem, 
oddzielony od Herkulesa Koroną północną 
P an n a  właśnie zachodzi.

Merkury ukazuje się w drugiej połowie 
miesiąca, jako gwiazda poranna, w końcu 
miesiąca wschodzi na 1 ‘/2 blizko godziny 
przed słońcem; w naj większem wydłużeniu 
zachodniem względem słońca (18° 1(5') przy
pada dnia 26. Wenus jes t gwiazdą wieczor
ną na południo-zachodniej stronie nieba, za 
chodzi w godzinę przeszło po słońcu. Mars 
zbliża się do połączenia swego ze słońcem; 
przechodzi przez południk w końcu miesiąca

cają, tem znaczniejszem jest ciśnienie h a 
mulca, który obejmuje wał łączący blok z re 
gulatorem. Przy takiem więc regulowaniu 
ruchu kilka nawet osób może się bezpiecznie 
razem powierzyć drabinie, która u dołu rów
nież przechodzi przez blok, co ją  znów chroni 
od bocznych kołysań. Bloki są zębate, aby 
ustrzedz od wyślizgiwania się szczebli d ra
biny, cały zaś przyrząd zbudowany jest z wy- 

, drążonych prętów stalowych.
Drabina taka nadaje się oczywiście naj

bardziej do gmachów fabrycznych i tym po- 
| dobnych. Przedstaw ia tę korzyść, że w razie 

potrzeby jest już gotowa i nie trzeba dopiero 
sprowadzać jej w chwili niebezpieczeństwa, 
gdy ludzie często tracą przytomność. Można 

1 jej wszakże zarzucić, że ułatwia dostęp nie
proszonym nocnym gościom, chyba że w Ame- 

; ryce jest ich mniej, aniżeli w miastach euro
pejskich.

T. 11

ruchomą, do której uczepiona jes t rura. 
W warunkach zwykłych spoczywa ta  wieża 
poziomo na wozie, w miejscu zaś pożaru zo
staje wzniesioną pionowo, a to bądź przez 
ciśnienie gazu, który się sprowadza w zbior
niku, bądź działaniem maszyny parowej. 
Przy takiem urządzeniu ru ra  posiadać może 
znaczniejsze wymiary i potężniej tedy działa.

Od przyrządów poprzednich drabina, przed
stawiona na fig. 2, różni się tem, że nie trze
ba jej dopiero w przypadku pożaru sprowa
dzać, je s t bowiem do zewnętrznego muru 
gmachu statecznie przytwierdzona. Jestto , 
jak widzimy, drabina bez końca, przesuw a
jąca  się dokoła bloka osadzonego na murze



zaledwie o 16 m inut później niż słońce, jest 
więc zgoła niewidzialny. Jowisz w gwiaz
dozbiorze Byka wschodzi późnym wieczo
rem, w początkach miesiąca o godzinie 11 
m inut 30, następnie coraz wcześniej; dnia 23 
przypada w kwadraturze ze słońcem. Saturn 
w gwiazdozbiorze Panny widzialny jest przez 
czas krótki na zachodniej stronie nieba; w po
czątkach miesiąca zachodzi o godz. 9 min. 36, 
w końcu już o godz. 8 min. 20.

Druga kwadra księżyca ma miejsce dnia 5, 
nów dnia 11, pierwsza kwadra d. 19, pełnia 
d. 27.

W sierpniu napotyka ziemia liczne roje 
meteorów; Denning naliczył ich 55. N aj
wspanialszym z nich jest słynny rój Persei
dów, albo łez św. Wawrzyńca, rozrzucający 
po niebie w ciągu nocy od d. 8 do 12 obfity 
deszcz gwiaździsty z gwiazdozbioru Perseu- 
sza. Radiant ich, t. j. punkt z którego na 
niebie wybiegają, przypada pod 44° wzno
szenia prostego i 56° zboczenia północnego. 
W roku zeszłym zjawisko to przytłumione 
było przez blask księżyca, obserwatorowie 
więc niewiele naliczyć mogli meteorów; w ro
ku bieżącym natomiast najznaczniejsza obfi
tość ich spadku schodzi się z nowiem, czyli 
mieć będzie miejsce podczas nocy bezksię
życowych, co oczywiście sprzyja dostrzeże
niom.

Słońce w końcu miesiąca oddalone jest od 
równika na północ już tylko o 8°; długość 
więc dnia szybko maleje, w szerokościach na
szych w ciągu miesiąca o 1 godz. 55 minut, 
lato więc zmierza do schyłku.

S. K.

Drobne -wiadomości.

Fotogram meteoru. Dnia 13 stycznia r. b. 
zdejmował p. J. E. Lewis, w Auzonii, w s ta 
nie Connecticut, fotogram okolicy komety 
Holmesa, gdy nagle przebiegł niebo wielki 
meteor. Najsłabsze gwiazdy, jakie płyta 
fotograficzna chwytała, były 10 i 11 wielko
ści, droga zaś kuli ognistej wystąpiła wyraź
niej, aniżeli najjaśniejsze, na płycie te j 
zaznaczone gwiazdy. Badanie mikroskopo
we smugi, przez meteor nakreślonej, wyka
zało, że podczas przebiegu swego przez po
wietrze ulegał znacznym zmianom w natę
żeniu swego blasku. Gdy płytę powiększono 
17 razy, smuga ta  wydała obraz szeregu wę
złów nawiązanych na sznurze. Podobny fo
togram otrzymał też w roku 1891 p. Max 
Wolf.

Nowa wyprawa podbiegunowa. Ledwie Nan
sen odpłynął z Chrystyanii, by dotrzeć do 
bieguna północnego, donoszą już o przygoto
waniach do nowej wyprawy podbiegunowej. 
Wybiera się mianowicie w podróż taką pan 
Peary, żeglarz amerykański, znany już z po
przedniej wyprawy; wtedy sądzono nawet, że 
zginął, i na poszukiwanie go wysłano oddziel
ny okręt Obecna podróż p. Peary trwać ma 
dwa lata na parowcu „Falcon”. Oprócz le
karza Cooka, który uczestniczył i w poprze
dniej wyprawie Pearego, bierze w niej udział 
dziesięć osób. Podróż ta  ma na celu, nie tyle 
dotarcie do samego bieguna, ile raczej zba
danie rozległości i natury archipelagu północ
nego. „Falcon” uda się morzem Baffińskiem, 
cieśniną Smitha i zatoką Mac Cornicka, gdzie 
pod szerokością 77° 44' urządzoną będzie 
kwatera główna. Porucznik Peary zamierza 
tam przebyć znaczną część zimy 1893— 94 r.; 
znajdują się tam liczne trzody wołów piżmo
wych, pobyt więc w tej okolicy nie sprowadzi 
znacznego uszczerbku w zapasach, w jakie 
okręt będzie zaopatrzony.

Olbrzymi okręt buduje się obecnie w w ar
sztatach w Belfast dla jednego z najważniej
szych transatlantyckich towarzystw przewo
zowych „White S tar Line”. Parowiec tent 

| któremu nadano nazwę „Gigantic” mieć bę- 
| dzie 213 metrów długości, zatem o 3 metry 
| więcej, aniżeli sławny „Great E astern” , bę- 
j  dzie jednak od niego węższy, wszerz bowiem 
i mierzyć ma 20,7 metra, gdy szerokość tego 
| ostatniego wynosiła 25,3 m. Natomiast zaś 
J  rozporządzać będzie siłą 25 000 koni paro- 
j wy cli, gdy motory Great-Eastern dawały tyl

ko 2 650 koni. Płynąć ma z szybkością 27 
węzłów, czyli przeszło 48 kilometrów na go
dzinę.

W pływ zimna na koniak. „Alkohol Allg. 
Zeitschrift" podaje wiadomość, że znany 
fizyk genewski, p. Raul P ictet, zastosował 
zimno do poprawy koniaku; przekonał się 
on mianowicie, że koniak przez zamrożenie 
ulega przeobrażeniu takiemuż samemu, ja 
kie sprowadza przechowywanie go w zwy
kłych warunkach przez lat dwanaście. Me
toda ta m iała znaleźć już zastosowanie 
w dystylarni założonej przez wynalazcę 
w Berlinie. W każdym razie sposób ten 
nie jest do zastosowania łatwy, koniak 
bowiem marznie dopiero w temperaturze 
około 80° niżej zera.
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PAMIĘTNIK FEYOSRSFIGZHY,
tom  X X I, za role 1 8 0 S ,

wyjdzie z druku w krótkim czasie w objętości przeszło 30 arkuszy druku z XVI tablicami rysunków 
litograficznych i drzeworytami w tekście Tom XII zawierać będzie:

w D ziale I. M eteorologia i Hidrografia:
Spostrzeżenia meteorologiczne za rok 1891. -
Spostrzeżenia fenologiczne za rok 1891.
J. Słowikowskiego, Charakterystyka Wisły.

w D ziale II. G eologia z Chemią:
E. Znatowicza, Rozbiory ziemi ornej.

w Dziale I I I .  Botanika i Zoologia:
K. łjapczyńskiego, Zasiągi roślin  dennokwiatowych (dokończenie).
K. łjapczyńskiego, Z pow iatu Trockiego do Szczawnicy.
F. Błońskiego, Przyczynek do flory krajowej.
F. Kwiecińskiego, Spis mchów i paprotników z okolic Hańska. • *
B. Eichlera, Materyały do flory wodorostów.
A. Zalewskiego, Rośliny z okolic Tykocina.
M. Twardowskiej, Przyczynek florystyczny.
L. F. Hilda, Materyały do fauny chrząszczów podolskich. -

w Dziale IV (A n tropo log ia).
A. Zalewskiego, Kilka wiadomości z dziedziny starożytnictwa.

Cena tomu XII w prenumeracie rs. 5, a z przesyłką rs. 5 kop. 50; cena księgarska rs. 7 kop. 50. Prenu- 
meratorowie tego tomu, składający opłatę w redakcyi (Krakowskie-Przedmieście Nr. 66), mają prawo do 

nabywania kompletu 11-stu wydanych dotychczas tomów za rs. 33.

W ydane z zapomogi K asy imienia Mianowskiego

Z A S A D Y  F I Z Y K I
§ : a  sgmml rwkm mmmm,

profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, b. profesora Szkoły Politechnicznej.
Tom pierwszy, str. X , 469. Warszawa 1892.

TREŚĆ: W  stęp.—Ruch.— Zasady dynamiki.—Ciężkość.—Momenty.—Statyka.—Pomiary.—
Energia.—Grawitacya.—Odkształcenia.—W łasności ciał stałych, cieczy i gazów.—Ruch fa

lowy.-—Akustyka.—D rgania ciał sprężystych.
Do nabycia  we w szystk ich  księgarniach. Cena 2 rs.

Z aproszen ie  do p rzed p ła ty  n a  i  4 " ■ ■ ■ i ; t n a  i
„Rok 4 3 -c i.

ZIEMIANIN, tygodnik  rolniczo-przem ysłowy, wychodzi co sobota w Poznaniu, w formie 
wielkiego 1 —1 ' / 2 arkusza d ruku , często z rycinami.

Pismo to poświęcone spraw om  ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictw a 
i przem ysłu rolniczego oraz hodowli inw entarza żywego. Do koła współpracowników 
należą najlepsze siły z naszych praktycznych i naukowo wykształconych gospodarzy i pi
sarzy rolniczych.

ZIEMIANINA zapisywać można na pocztach Królestw a i Cesarstw a, gdzie posiada debit 
pocztowy, albo też w Składzie głównym  na K rólestw o i Cesarstwo w K sięgarni Maurycego 
Orgelbranda w W arszaw ie, K rakow skie-Przedm ieście, naprzeciw ko posągu K opernika.— 
Najlepiej zapisywać ZIEMIANINA w prost w R edakcyi w Poznaniu, Plac Teatru Nr 4  r; w  jakim  to 
razie odbiera się pismo pod opaską regularn ie.

P renum erata  rocznie w  Poznaniu w Redakcyi włącznie z przesyłką rs. 7, półrocznie 
rs. 3 kop. 5 0 . —Cena rocznie w W arszaw ie w K sięgarni M aurycego O rgelbranda rs. 6 , pół
rocznie rs. 3.—Z przesyłką n a  prow incyą rocznie rs. 7 kop. 2 0 , półrocznie rs. 3 kop. 6 0 .

Redakcya ZIEM IANINA w Poznaniu, Plac Teatru A; 4  r.

iHo3BOJieHO Hen3yporo. BapmaBa, 16 Iio.ia 1893 r. Warszawa. D ruk Em ila Skiwskiego.




