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SPENCERA I  WEISMANNA.

W  m. lutym i marcu r. z. Herbert Spencer 
pomieścił w „Contemporary Ileyiew ” rozpra
wę p. t. „The inadeąuacy of natural selec- 
tion,” która była głównie skierowana prze
ciwko poglądom Weismanna o dziedziczności 
i  działaniu doboru naturalnego, poglądom, 
które miałem sposobność obszerniej przedsta
wić czytelnikom Wszechświata w r. 1887, 
a których nowsze dopełnienia, zawarte w dzie
le: „Das Keimplasma” (1892), przedstawione 
zostały czytelnikom naszym, według Yves De- 
lagea, w ostatnich numerach Wszechświata 
z r - z- Pomiędzy obudwoma znakomitymi my
ślicielami wywiązała się wskutek tego polemi
ka, która przybrała nawet nieco ostry charak
te r  i rezultatem której były dwie obszerniej
sze rozprawy, a mianowicie Weismanna: „Die 
Allmacht der Naturziichtung. Eine Erwide-

rung an Herbert Spencer” oraz jako odpo
wiedź na to: H erberta Spencera „A rejoinder 
to professor Weismann” (odbitka z „Contem
porary Reyiew”). Nadzwyczajnie jest cieka
wą ta  polemika dwu potentatów myśli, a nau
ka zyskała na niej to, że niejedno zostało wy
jaśnione, lub przynajmniej rozświetlone w tej 
niezmiernie trudnej dziedzinie dociekań.

Poglądy co do działania doboru naturalne
go są dziś nadzwyczajnie podzielone, wielka 
idea biologa angielskiego zaprząta bezustan
nie umysły badaczó w, ale dotąd niema zgodno
ści zdań co do znaczenia tego czynnika ewo
lucyjnego. Jedni uczeni odmawiają znacze
nia doborowi, jako czynnikowi przeobrażają
cemu, inni przypisują mu tylko podrzędną 
wartość, twierdząc, źe nie może stworzyć nic 
takiego, co przedtem wcale nie istniało, 
wreszcie jeszcze inni uważają dobór za zasa
dę bardzo potężną.

Zobaczmy tedy, jak się zapatruje na dzia
łanie doboru naturalnego Herbert Spencer. 
Z góry zaznaczymy, że uważa on ten czynnik 
za niewystarczający do objaśnienia bardzo 
licznych zjawisk biologicznych i twierdzi, źe, 
przeciwnie, geneza wielu stron organizacyi 
u zwierząt da się doskonale objaśnić zupełnie 
bez zasady zachowywania się form najlepiej



130 W SZECH SW IAT. N r 9.

przystosowanych w walce o byt, czyli bez za
sady doboru naturalnego. Oto rozumowania 
filozofa angielskiego.

Każdemu, kto zna pierwsze zasady psycho- 
fizyologii, znane są doświadczenia W ebera 
nad zmysłem dotykowym. Znalazł on mia
nowicie, że różne części powierzchni skóry 
okazują wielkie różnice pod względem wrażli
wości i czułości na bodźce dotykowe; jednemi 
częściami powierzchni skóry doskonale odczu
wamy właściwości dotykanych przedmiotów, 
nawet gdy te ostatnie są bardzo małe, pod
czas gdy delikatność czucia w innych okoli
cach skóry jest bardzo nieznaczna. Te różni
ce w zdolności uświadamiania wrażeń dotyko
wych przedstawił on za pomocą znanego do
świadczenia z nóżkami cyrkla. Okazuje się 
mianowicie, źe w miejscach bardzo wrażli
wych nóżki cyrkla mogą być bardzo zbliżone 
do siebie, a jednak pomimo to, gdy się ich do
tykamy, uczuwamy dobrze dwa ukłucia (po
chodzące od dwu nóżek). Natomiast w miej
scach o małej wrażliwości, nawet przy dosyć 
znacznem rozstawieniu obu nóżek cyrkla, po
czujemy tylko jedno ukłucie; dwa wrażenia 
wskutek niedokładności dotyku zlewają się 
tutaj w jedno. Jeśli końce nóżek oddalone 
są od siebie na mniej niż 2 mm, to wierzcho
łek palca wskazującego uczuwa tylko jedno 
ukłucie, ale gdy tylko rozsunięte są na więcej 
niż 2 mm, wówczas odczuwamy wierzchołkiem 
tegoż palca dwa ukłucia. Dalej, W eber zna
lazł, że np. końce nóżek muszą być oddalone 
o 60 mm, ażeby na skórze środka grzbietu 
odczuć dwa ukłucia. Słowem, pokazało się 
że wierzchołek palca wskazującego ma 30 ra 
zy większą zdolność dotykowo-rozpoznawczą, 
aniżeli środek grzbietu.

Pomiędzy temi krańcami znajdujemy liczne 
stopniowania. Tak np. brzuszna strona dru
giego członka palcowego ma już o połowę 
mniejszą wrażliwość, aniżeli część wierzchoł
kowa i t. p. Otóż co mamy myśleć o tych 
różnicach? Jak  powstały one—pyta Spen
cer—w biegu rozwoju organicznego? Jeśli 
dobór naturalny miał być przyczyną tycb róż
nic, to należałoby wykazać, że różne stopnie 
zdolności rozpoznawczej dotyku przynoszą 
korzyść osobnikom i dopomagają, jako zna
miona korzystne, do utrzymania życia w wal
ce o byt. Możemy bowiem przyjąć, że gdy
by nie proces różnicujący, wszystkie części

powierzchni skóry posiadałyby w tym samym 
stopniu rozwiniętą zdolność dotykową; jeśli 
zaś w biegu rozwoju wystąpiły tak znaczne 
różnice pod tym względem, to musiała być 
jakaś przyczyna, która je wywołała.

Większą wrażliwość dotykową na wierz
chołku palca wskazującego moźnaby jeszcze 
do pewnego stopnia—twierdzi Spencer—obja
śnić przez zasadę doboru naturalnego. W ra
żliwość taka stanowi ważną pomoc przy 
wszelkich działaniach i przedstawia właści
wość korzystną dla osobnika (dzikim ułatwia 
ona np. sporządzanie strzał i haków, u ludzi 
ucywilizowanych jest również pożyteczną). 
Możemy zatem przypuścić—jakkolwiek i to- 
jest, zdaniem Spencera, nieco naciągane—źe 
większa wrażliwość na końcach palca wskazu
jącego rozwinęła się przez zasadę zachowy
wania się osobników najlepiej uzdolnionych 
do życia. Ale jak objaśnić różnice we wrażli
wości przedniej i tylnej powierzchni tułowia? 
Czy daje się wykazać jakibądź pożytek z te
go, źe ostatnia odznacza się mniejszą wrażli
wością, aniżeli pierwsza? Wierzchołek nosa 

i ma trzy razy większą dotykową zdolność roz
poznawczą, aniżeli dolna część czoła. Czy 
można wykazać, że zdolność ta  przynosi jaką 
korzyść? Dlaczego udo w blizkości kolana 
jest dwa razy wrażliwsze niż środek uda? 
Wreszcie, dlaczego środek przedramienia, 
środek uda, środek grzbietu odznaczają się 
najmniejszym stopniem wrażliwości, a miano
wicie posiadają tylko trzydziestą część wrażli
wości wierzchołka palca wskazującego? Nie
podobna tego objaśnić za pomocą teoryi do
boru naturalnego.

Ale przyczyna tych różnic stanie się dla 
nas jasną, twierdzi Spencer, gdy przyjmiemy 
działanie czynnika, odi'zucanego przez Weis
manna, a mianowicie: odziedziczanie cech na
bywanych. Spencer opiera to zdanie na na
stępujących faktach.

Wiadomo, że palce niewidomego, bardziej 
wprawiającego się w dotykanie, nabywają 
większej zdolności rozpoznawania dotykowe
go, co Spencer stwierdził doświadczalnie.

Jeśli zatem nabywane zmiany strukturalne 
są dziedziczne, w takim razie na podstawie 
powyższego faktu łatwo objaśnić różnice 
w zdolności dotykowej w różnych częściach 
powierzchni skóry, albowiem łatwo można 
wykazać, że stopniowania we wrażliwości do
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tykowej odpowiadają stopniowaniom we wpra
wie dotykowej w różnych częściach ciała. Po
mijając odzież, która przedstawia wielkie po
wierzchnie z małemi tylko i nieokreślonemi 
różnicami, tułów bardzo mało się styka z in- 
nemi ciałami i ma przeto nieznaczną tylko 
zdolność odróżniania dotykowego, ale ta  osta
tnia jest większą na powierzchni przedniej, 
aniżeli na tylnej, odpowiednio do faktu, źe 
powierzchnia brzuszna częściej się styka z rę
kami. Różnica ta  odziedziczoną została być 
może, w części od niższych tworów, albowiem, 
jak to widzimy u kotów lub psów, brzuch mo
że być daleko łatwiej dosięgnięty przez koń
czyny i język, aniżeli grzbiet. Niemniej tę 
pym jak  grzbiet jest środek przedramienia 
lub uda, które to części również mało mają 
styczności z obcemi ciałami. Dolna część 
czoła, jakkolwiek nieco bardziej wrażliwa niż 
ciemię, odpowiednio do częstszego stykania 
się z palcami, jest mniej wrażliwa na dotyk, 
aniżeli koniec nosa; a oczywiście ten ostatni 
tak w skutek stosunkowego wystawania, jako- 
też wskutek stykania się z przedmiotami wo
niej ącemi oraz wskutek częstego stykania się 
z chustką, posiada znacznie więcej wprawy do
tykowej. Dolna powierzchnia dłoni, jako czę
ściej stykająca się z przedmiotami, jest też 
wrażliwsza niż górna, a dłoń jako całość od
znacza się z tej samej przyczyny większą 
wrażliwością niż pierś, grzbiet, udo i t. d. 
Słowem, ścisła analiza doprowadza Spencera 
do wniosku, że różnice we wrażliwości na do
tyk nie są uwarunkowane większym pożytkiem 
dla ustroju, a tem samem nie mogą być, 
w znacznej mierze przynajmniej, wynikiem 
doboru, lecz są skutkiem działania czynników 
zewnętrznych i odziedziczania właściwości na
bywanych.

Podobnie jak objawów różnej wrażliwości, 
tak też i licznych innych faktów anatomicz
nych lub fizyologicznych niemożna, zdaniem 
Spencera, wytłumaczyć przez zasadę doboru, 
lecz trzeba objaśnić przez odziedziczanie cech, 
nabywanych pod wpływem pewnych czynni
ków zewnętrznych. Idea ta  jest nienowa. 
Naegeli w swojej mechaniczno-fizyologicznej 
teoryi rozwoju występuje, między innemi, jako 
zwolennik poglądu, że warunki zewnętrzne 
obok t. zw. przyczyn wewnętrznych („innere 
Ursachen”) wywierają kształtujące i trwałe 
działanie na przeobrażanie się form zwierzę

cych bez udziału doboru. Zresztą i sam 
Darwin w wielu miejscach swego dzieła o po
chodzeniu gatunków wypowiada ideę, że wa
runki zewnętrzne, jak np. klimatyczne, odgry
wać mogą nie małą rolę przy przemianie ga
tunków, jakkolwiek po największej części, są
dzi on, w związku z działaniem doboru. Co 
zaś dotyczę teoryi odziedziczania cech naby
wanych, to Weismann, który był dotąd sta
nowczym jej przeciwnikiem, uczynił obecnie, 

i zdaniem naszem, olbrzymie ustępstwo, wypo
wiedziawszy w swem dziele „Das Keimpla- 

{ sma” (1892) pogląd, że odziedziczać się mogą 
te znamiona nabywane, które są połączone 
z głęboko sięgaj ącemi zmianami, a mianowi
cie: które wywołują zmiany w determinan
tach ') plazmy zarodkowej. To jedno ustęp
stwo, pozornie niewielkie, stanowi jednak 
ogromnie ważną broń w rękach przeciwników 
jego teoryi, albowiem gdzież mamy kryteryum 
do osądzenia, czy dane wpływy zewnętrzne 
(np. klimatyczne) powodują zmiany w deter
minantach plazmy zarodkowej, czy też nie? 
Niemając zaś pod tym względem żadnego 
kryteryum, nie możemy nigdy twierdzić sta
nowczo, źe dane znamiona nabyte nie prze- 

[ niosą się na potomstwo. Daleki jestem wszak- 
{ że od tego, bym przez tę uwagę chciał odma

wiać wszelkiego znaczenia poglądowi Weis
manna. Przeciwnie, jak to na innem miejscu 
starałem się uzasadnić, ogromną zasługę nau
kową przypisać musimy zoologowi freibur- 
skiemu z tego względu, że on pierwszy z jed
nej strony wykazał, jak nadzwyczajnie utrud- 
nionem jest przenoszenie się znamion nabywa
nych, z drugiej zaś dowiódł, że i bez odziedzi
czania się tych znamion działać może dobór 
naturalny przez zachowywanie w walce o byt 
osobników opatrzonych wrodzonemi zawiąz
kami cech pożytecznych, do czego niżej jesz
cze powrócimy.

Następny zarzut, uczyniony pi'zez Spencera 
teoryi doboru naturalnego, polega na tem, że 
żadna właściwość budowy ciała nie może się 
spotęgować przez dobór naturalny, jeżeli 
organizm przez tę właściwość nie otrzymuje 
nader znacznych korzyści, pozwalających na 
bardzo silne rozmnażanie się danej grupy

‘) Por. artykuł: O dziedziczności, p. W. M utter- 
milcha w ostatnich N-racli Wszechświata r. z.
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osobników, w porównaniu z innemi. Zmiany, 
niedosięgające takiego stopnia, muszą ginąć, 
bez względu na pewien pożytek, jaki przyno
szą. Oto przykład ilustrujący ten pogląd: 

Bystry zmysł węchu może być bardzo ko
rzystny dla jelenia, ponieważ ułatwia mu wę
szenie zbliżającego się nieprzyjaciela; wskutek 
czego przy innych warunkach jednakowych 
osobnik z dobrze rozwiniętym zmysłem tym 
łatwiej opiera się śmierci niż inne, a niektó
rym ze swych potomków przekazuje tę wła
ściwość, która wzmaga się w szeregu pokoleń. 
Oczywista więc, źe ta  wielce pożyteczna wła
ściwość może się rozwinąć przez dobór natu
ralny. To samo może mieć miejsce ze wzglę
du na bystrość wzroku lub delikatność słuchu. 
Rozmaici członkowie stada mogą otrzymywać 
to w tym, to w owym kierunku korzystne 
zboczenia, wyżej wymienione. Ale może się 
też zdarzyć, źe jakiś osobnik z jakiegokolwiek- 
bądź powodu, czy to wskutek lepszych zębów, 
czy to większej siły mięśniowej żołądka, lub 
lepszego wydzielania soków trawiących jest 
w stanie spożywać pospolite rośliny, których 
inne osobniki nie jedzą; otóż właściwość ta 
przy ubóstwie środków pożywienia jest dla 
danego osobnika korzystną, pozwala mu ła
twiej zachować się przy życiu i potęguje jego 
płodność. Ale o ile roślina ta  nie występuje 
w nader wielkiej obfitości, i o ile tym sposo
bem korzyści stąd osięgane nie są bardzo 
wielkie, inne korzyści, jakie otrzymują inni 
członkowne stada przez inne małe zboczenia, 
mają zupełnie jednakowe znaczenie. Jeden 
osobnik jest nadzwyczajnie zręczny i przesa
dza w biegu przepaści, niedostępne dla in
nych. Inny osobnik posiada znów dłuższą sierść 
w zimie i może lepiej opierać się mrozom. 
Jeszcze inny ma skórę, mało dostępną dla 
pasorzytów i spokojnie, bez przeszkód może 
się pasać. Ten ma szczególną zręczność 
w wyszukiwaniu pokarmu pod śniegiem, a ów— 
osobliwy instynkt do wynajdowania sobie 
schronienia przed deszczem lub wiatrem. W i
dzimy zatem, że każdy z osobników posiadać 
może w nieznacznym stopniu rozwiniętą pew
ną właściwość korzystną, wskutek czego żad
na z tych właściwości, pomimo źe przynosi 
pożytek, nie może dać danemu osobnikowi 
przewagi nad innemi, nie może zapewnić mu 
większej płodności i nie może osięgnąć przez 
nagromadzanie się w szeregu pokoleń bardzo

wysokiego stopnia rozwoju. Rozwój pewnej 
określonej zdolności może tylko wówczas wy
bitnie wystąpić, gdy zdolność ta odznacza się 
osobliwą wagą dla organizmu, gdy bardzo 
znacznie góruje pod względem ważności nad 
innemi pożytecznemi zboczeniami. Tym spo
sobem, jak  mniema Spencer, w wielu wypad
kach dobór naturalny może potęgować tylko 
zboczenia bardzo ważne dla życia ustrojów, 
nie może zaś rozwijać wszelkich zboczeń po
żytecznych, jak to twierdzi wielu biologów. 
Idei tej poświęca Spencer wiele miejsca 
i twierdzi, między innemi, źe pogląd ten stosu
je się w pierwszej linii do tych wypadków, 
w których mamy do czynienia nie z doborem 
bezpośrednim, lecz z t. zw. „odwrotnym,” t. j. 
z doborem, który nie wzmacnia i potęguje, 
lecz osłabia i zmniejsza pewne właściwości, 
jako zbyteczne dla organizmu przy pewnych 
warunkach (zanik lub utrata części mało uży
wanych).

Ten szereg dowodów, przytoczonych przez 
filozofa angielskiego przeciwko doborowi na
turalnemu, nie jest również nowy. Zdaniem 
naszem, nie różni się on w zasadzie od zarzu
tów dawniej już czynionych Darwinowi przez 
kilku naturalistów, a mianowicie w pierwszym 
rzędzie przez Mivarta.

Dzielny ten zoolog angielski zwrócił był 
pierwszy, zdaje się, uwagę na to, że dobór 
naturalny nie jest w stanie częstokroć wytłu
maczyć nam początkowych stadyów pożytecz
nych właściwości, innemi słowy, źe dopóki 
pewna właściwość nie dosięga takiego stopnia 
rozwoju, aby przynosiła bardzo wyraźną ko
rzyść osobnikowi, dopóty potęgowanie się jej 
przez działanie doboru naturalnego jest dla 
nas niezrozumiałe ‘).

Znaczną część swej pracy o niedostatecz
ności teoryi doboru naturalnego Spencer po
święca kwestyi odziedziczania cech nabywa
nych i surowo krytykuje odpowiednie poglądy 
Weismanna; przyznać atoli musimy, źe nie
które z jego zarzutów są bardzo powierz-

*) Czytelnika interesującego się poglądami Mi- 
varta  odsyłamy do polskiego przekładu dzieła 
Darwina „O powstawaniu gatunków” str. 173 
i następne. Zarzuty M ivarta autor teoryi doboru 
naturalnego krytycznie rozbiera i stara się je  
odeprzeć.



chowne, inne zaś, jak  np. tyczące się t. zw. 
telygonii (wpływu pierwszego samca na po
tomstwo zrodzone z drugiego), były juź przez 
kilku innych naturalistów czynione Weisman- 
nowi, który w ostatniem swem dziele o plaz
mie zarodkowej rozbiera szczegółowo całą tę 
kwestyą (p. rozdział X I I  dzieła „Das Keim- 
plasma”). Ponieważ Weismann w najnow- 
szem swem dziełku: „Die Allmacht der Na- 
turziichtung” rozbiera krytycznie wszystkie 
zarzuty, uczynione mu przez Spencera, nie 
będziemy się przeto dłużej zatrzymywali nad 
pracą filozofa angielskiego, lecz przystąpimy 
do rozprawy Weismanna i jednocześnie roz
patrzymy poglądy obu uczonych na pewne 
kwestye, bezpośrednio związane z zasadą do
boru naturalnego.

Ażeby wykazać stanowisko swoje co do teo
ryi doboru naturalnego, Weismann rozbiera 
przedewszystkiem tylokrotnie już przezeń 
podnoszoną kwestyą odziedziczania cech na
bywanych. Jak  wiadomo, przyrodnik ten nie 
przyjmuje w ogólności odziedziczania się cech 
nabywanych i twierdzi, że to ostatnie tylko 
w wyjątkowych wypadkach mieć może miej
sce, a mianowicie tylko wtedy, gdy zmiany 
wywoływane przez warunki zewnętrzne są 
tak długotrwałe i potężne, źe zmieniają nie- 
tylko ciało (samca), lecz i składniki samej 
plazmy zarodkowej (determinanty), będącej, 
jak wiadomo, według Weismanna, podścieli- 
skiem zawiązków dziedzicznych i zachowują
cej samodzielność w ustroju. Sądzę, źe z tem 
ograniczeniem w zupełności przyjąć można 
pogląd uczonego freiburskiego, jakkolwiek 
ograniczenie to przedstawia miecz obosieczny 
i daje w rękę nieprzyjaciołom Weismanna 
poważną broń, gdzież bowiem jest granica 
tego wpływu warunków zewnętrznych, jakie 
kryteryum do osądzenia, czy dane zmiany 
wpływają na modyfikacyą determinantów, 
a więc czy mogą zostać przekazane potom
stwu? Póki Weismann twierdził, że żadne 
absolutnie własności nabywane, a więc rozwi
jające się pod wpływem warunków zewnętrz
nych, czy też przez używanie lub nieużywanie, 
nie mogą się przenosić na potomstwo, dopóty 
był konsekwentnym, jakkolwiek jednostron
nym. Z chwilą zaś, gdy ograniczył nieco za
patrywanie swoje, uczynił wprawdzie znaczne 
ustępstwo, ale jeszcze bardziej powikłał 
przedmiot i utrudnił rozstrzygnięcie pytania,
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czy dana cecha może być dziedziczną lub nier 
bo gdy dotąd szło tylko o rozwiązanie kwe- 
styi, czy cechę tę uważać za wrodzoną czy za 
nabytą, to obecnie musimy wiedzieć, czy ce
cha ta  jest wrodzona czy nabyta, i czy w tym 
ostatnim wypadku wpływa ona na samo tylko 
ciało, czy też zmienia także determinanty 
plazmy zarodkowej?

(Dok. nast.J.
D r J. Nusbaum.

M ÓZG I M Y Ś L .

2. An a t o mi a  u k ł a d u  n e r w ow e g o .

(Dokończenie).

Powyższy opis budowy i rozwoju układu 
nerwowego doprowadza nas do wniosku, że 
wchodzące w jego skład komórki tworzą 
z jednej strony rusztowanie całego przyrządu, 
a z drugiej zamieniają się na właściwe pier
wiastki nerwowe. Z każdej komórki nerwo
wej wyrastają liczne tak zwane wyrostki pro- 
toplazmatyczne i jeden, rzadko dwa wyrostki 
zamieniające się na włókna nerwowe. Ko
mórki nerwowe okazują w różnych miejscach 
i działach układu różną wielkość i postać, co 
prawdopodobnie w ścisłym znajduje się związ
ku z właściwą czynnością odpowiedniej okoli
cy. Włókna nerwowe przebiegają w części 
w samych ośrodkach, w części zaś rozprze
strzeniają się od tych ostatnich ku wszystkim 
częściom ciała (fig. 20).

Powyższe wiadomości nie dają nam jednak 
żadnego pojęcia o sposobie wykonywania wła
ściwych czynności nerwowych. Wtenczas 
dopiero zdołamy głębiej wniknąć w te spra
wy, gdy nam się uda zbadać dokładniej wza
jemny stosunek różnych pierwiastków nerwo
wych.

Wiadomości nasze o sposobie oddziaływa
nia jednych pierwiastków nerwowych na dru
gie były jednak jeszcze przed kilkoma laty 
bardzo niedokładnemi. Dopiero w ostatnim 
czasie nauka poczyniła w tym względzie wiel
kie postępy, skutkiem nowej metody przygo-

W SZECHSW iAT.
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towy wania preparatów mikroskopowych, od
krytej przez włoskiego liczonego Golgi i z wiel- 
kiem powodzeniem zastosowanej przez hisz
pańskiego uczonego, Ramon y Cajala, do ba
dań nad układem nerwowym u zarodków, 
u których ośrodki nerwowe okazują nierównie 
prostszą budowę, aniżeli w ustrojach zupełnie 
rozwiniętych. Metoda ta zasadza się głów
nie na krótkotrwałem stwardnianiu świeżych 
cząstek ciała w roztworze dwuchromianu po
tasu i następnem ich przełożeniu na 24 godzi
ny do słabego roztworu azotanu srebra. 
Otrzymuje się tym sposobem nader miałki 
czarny osad chromianu srebra w komórkach

Fig. 20. Obwodowe rozgałęzienia nerwów głowy 
w celu pokazania obfitości nerwów w powierzchow

nych częściach ciała.

i najcieńszych włókienkach nerwowych, który 
ostro uwydatnia ich obrysy i przebieg. Udało 
się tą  drogą w stosunkowo krótkim czasie 
nietylko wyjaśnić istotną budowę ośrodków, 
ale zbadać także ciemny dotąd sposób zakoń
czenia włókien nerwowych w obwodowych 
częściach ciała.

Prócz metody srebrzenia zastosowano tak
że z wielkiem powodzeniem metodę barwienia 
świeżych części ciała za pomocą błękitu me
tylenowego, odkrytą przez Ehrlicha. W  ręku 
wprawnych badaczów, w szczególności zaś 
szwedzkiego uczonego Retziusa, wspomniany 
barwnik smołowy uwydatnił nietylko wybor
nie różne zakończenia nerwów w obwodowych

Fig. 21. Komórka z kory półkul mózgowych, 
uwydatniona metodą Grolgiego. Zgrubiała część od
powiada ciału komórki, od którego rozchodzą się 
liczne wyrostki protoplazmatyczne, mianowicie 
górny gruby, dosięgający powierzchni mózgu 
i  zwrócone ku dołowi długie, rozgałęzione włókno 

nerwowe.

Obecnie można już prawie zupełnie sta
nowczo twierdzić, że żadna komórka nerwo
wa nie łączy się bezpośrednio lub za pośred
nictwem wyrostka (protoplazmatycznego lub 
nerwowego) ani z inną komórką nerwową,

częściach ciała, ale także budowę ośrodkowe
go pasma nerwowego u różnych zwierząt bez
kręgowych, np. u raków, mięczaków, robaków 
pierścieniowatych.
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ani z innym pierwiastkiem ciała, np. z włók
nem mięsnem lub komórką gruczołu wydzie
lającego. Niezmiernie obfite wyrostki proto- 
plazmatyczne komórek nerwowych rozprze
strzeniają się po większej części ku błonom 
naczyniowym ośrodków nerwowych i główne, 
jak  się zdaje, mają znaczenie w sprawach od
żywczych komórek (fig. 21, 22, 23). Wy
rostki zaś nerwowe, występujące pojedyńczo, 
albo najwyżej po dwa, przebiegają w części 
w ośrodkach nerwowych, np. w pęczkach sub- 
stancyi białej, w części zaś rozprzestrzeniają 
się ku obwodowym przyrządom ciała jako 
.zwykłe nerwy (np. ku mięśniom, skórze,

Fig. 22. Komórka nerwowa z kory móżdżku, 
uwydatniona metodą Golgiego. U góry liczne den- 
dryty (wyrostki protoplazmatyczne), u spodu roz

gałęziona nitka nerwowa.

•oczom, uszom i t. d.). We wszystkich tych 
miejscach włókna nerwowe zakończają się 
w postaci nader cienkich, drzewiastych rozga
łęzień, jakby prosto urwanych lub tworzących 
przy końcach niteczek drobne guziczkowate 
zgrubienia. Zakończenia te przylegają po- 
prostu do innych pierwiastków, np. do włó
kien mięsnych, ale nie zlewają się z ich cia
łem. W  taki sam sposób włókno nerwowe 
jednej komórki oplata swe mi końcowemi ga
łązkami ciało drugiej komórki, lecz nie prze
nika do jej protoplazmy. Powstają przy po
mocy takiego połączenia całe kolejne szeregi 
komórek i włókien; wyrostek nerwowy jednej 
komórki oplata zawsze ciało drugiej i prze

nosi tym sposobem na nią swoje pobudzenie, 
czyli stan czynny. Pobudzenie rozprzestrze
nia się zatem kolejno przez cały szereg samo
dzielnych działów łańcucha czyli tak zwanych 
neuronów, z których każdy składa się z poje- 
dyńczej komórki wraz z jej wyrostkami ner- 
wowemi.

Aby nie znużyć czytelnika, pomijam tu 
szczegółowy opis wszystkich takich dróg, do
tąd bliżej zbadanych, po których pobudzenie 
nerwowe przenosi się od części obwodowych 
ciała do różnych okolic ośrodków nerwowych 
i odwrotnie. Z ważniejszemi z nich zapozna
my się dokładniej w fizyologicznym rozdziale

Fig. 23. Komórka nerwowa ruchowa z rdzenia 
pacierzowego, uwydatniona metodą Golgiego. Przy 
n odchodzi wyrostek do włókna nerwowego, inne 

wyrosfki są protoplazmatyczne.

niniejszego artykułu. Tu wspomnę tylko 
o niektórych fundamentalnych połączeniach, 
aby na specyalnym przykładzie objaśnić po
wyższy opis.

Włókna nerwowe czuciowe rozpoczynają 
się na obwodzie ciała, jak  np. w skórze, 
wspomnianemi, jakby oderwanemi, drzewia- 
stemi gałązkami. Komórki, do których każde 
włókno należy, mieszczą się w blizkości same
go mózgu lub rdzenia w opisanych wyżej 
zwojach (fig. 24 i 25). Każda komórka po
syła podobny wyrostek nerwowy dalej od sa



136 W SZEC H SW IA T. N r 9.

mego ośrodka. "W rdzeniu pacierzowym 
każdy taki wyrostek wchodzi w tylne pęczki 
substancyi białej i dzieli się na dwie gałęzie, 
przyłączające się do owych pęczków i rozcho
dzące się w przeciwnych kierunkach. Obie 
gałęzie przebiegają więc w kierunku długości 
rdzenia, lecz jedna zwraca się ku głowie, dru
ga ku dolnemu końcowi rdzenia (fig. 25). Po 
tej drodze każda gałąź oddaje liczne boczne 
gałązki (collaterales), które wnikają do sub
stancyi szarej rdzenia. Tu gałązki te dzielą 
się dalej drzewiasto i kończą się tak samo, 
jak  włókna obwodowe, jakby prosto urwane, 
oplatając jednak swemi końcami komórki ner-

mi rozgałęzieniami drzewiastemi, wchodząc 
tylko w zetknięcie z kurczliwą substancyą 
włókna mięsnego (fig. 25).

Pobudzenie nerwów czuciowych skóry, spo
wodowane np. przez ukłucie szpilką, przenosi 
się więc najpierw do komórki odpowiedniego 
zwoju, a stąd do substancyi szarej rdzenia 
przez gałązki kolateralne. Tu przechodzi na 
duże komórki nerwowe czyli ruchowe, dalej 
na ich włókno nerwowe, a ostatecznie na mię
sień. Powstaje tym sposobem drgnięcie mi
mowolne, czyli odruchowe.

Będące w mowie pobudzenie nerwu czucio
wego rozprzestrzenia się jednak jednocześnie*

Fig. 24. Schematyczny przekrój rdzenia pacierzowego, przed
stawiający rozmieszczenie w jego substancyi szarej komórek 
(1— 7 w lewej połowie) i drzewiastych zakończeń nerwowych 
(8 — 11 w prawej połowie). Od komórek przy 1 odchodzą 
wyrostki nerwowe ku  przednim czyli ruchowym korzeniom 
rdzenia, przy  2 i 4 ku  bocznym pęczkom białej substancyi, 
przy 7 ku  stronie przeciwległej. W łókna tylnych korzeni za
puszczają się w rdzeń przy 8, a przy 9— 94 oboczne ich ga
łązki (collaterales) kończą się drzewiasto. P rzy  10 i 11 za
znaczono uboczne gałązki przednich i bocznych pęczków sub

stancyi białej.

wowe, mieszczące się w substancyi szarej 
rdzenia.

Znaczna częśó tych komórek, a mianowicie 
duże, opatrzone łicznemi wyrostkami proto- 
plazmatycznemi i mieszczące się w przednich 
rogach substancyi szarej, wysyła wyrostek 
nerwowy na zewnątrz rdzenia do opisanych 
wyżej przednich korzeni ostatniego, skąd ten 
wyrostek jako włókno nerwowe podąża ku 
obwodowi do ściśle oznaczonyeh mięśni. 
W  mięśniu zakończa się włókno wspomniane-

i w opisanej wyżej gałązce, która w tylnych 
pęczkach substancyi białej rdzenia przebiega 
w kierunku do głowy. Gałązka ta kończy 
się w rdzeniu przedłużonym, oplatając tam 
drzewiastemi swemi zakończeniami drugą ko
mórkę. Od ostatniej przebiega pobudzenie 
prawdopodobnie w kilku etapach do wzgór
ków wzrokowych lub prążkowanych, a osta
tecznie do substancyi szarej w korze wielkich 
półkul, gdzie pobudzenie nerwu staje się 
świadomem i zamienia się na uczucie bólu
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(ukłucia). W  tym przebiegu od obwodu do 
półkul drogi pobudzenia ulegają zawsze zu
pełnemu skrzyżowaniu, tak źe pobudzenie 
prawej strony ciała odczuwa się w lewej pół
kuli mózgowej i odwrotnie. Dowody na to 
twierdzenie będą przytoczone w rozdziale 
fizyologicznym.

Świadome uczucie może wywołać ruch do-

Fig. 25. Schemat przedstawiający cylindryczny 
wycinek z rdzenia pacierzowego w celu objaśnienia 
dróg, po których rozprzestrzeniają się pobudzenia, 
przybywające z obwodu ciała do rdzenia i wysy
łane z ostatniego do mięśni, d przedstawia ko
mórkę nerwową w zwoju przy tylnym korzeniu 
nerwu pacierzowego, od której odchodzi jedna 
(bardzo skrócona) gałązka ku obwodowi, druga 
ku rdzeniowi. Pierwsza dochodzi do skóry na 
powierzchni ciała i kończy się przy k w ciałku do- 
tykowem, przy i zaś tworzy drzewiaste zakończe
nia. D ruga dośrodkowa gałązka dzieli się w ty l
nych pęczkach białej substancyi rdzenia przy e na 
odnogę wstępującą (idącą ku głowie) /  i zstępują
cą g. Obie posyłają liczne gałązki oboczne h do 
substancyi szarej. Niektóre z nich, stykające się 
z komórkami cr, od których odchodzą włókna ner- 
wowe ruchowe 6, udzielają ostatnim swe pobudze
nia, pochodzące z rozdrażnienia skóry przy k lub 

*— i wywołują tym sposobem skurcz mięśnia o.

wolny. "W takim razie pobudzenie wielkiej 
komórki w przedniej (czołowej) okolicy kory 
mózgowej przenosi się na jej wyrostek ner
wowy, który biegnie bez przerwy ku powłoce 
zewnętrznej pomiędzy jądrem soczewicowatem

i wzgórkiem wzrokowym (zob. wyżej), dalej 
ku nóżkom mózgu, pęczkiem piramid w rdze
niu przedłużonym i dalej do rdzenia pacierzo
wego (fig. 18). Na początku ostatniego 
przechodzi na przeciwną stronę (np. z prawej 
na lewą), schodzi ku dołowi bądź w pęczku 
przednim rdzenia, bądź w bocznym, w blizko- 
ści swego właściwego końca oddaje gałązki 
kolateralne i ostatecznie drzewiastemi rozga
łęzieniami oplata komórkę ruchową w przed
nim rogu substancyi szarej rdzenia. Tu po
budzenie włókna udziela się owej komórce, 
z niej przechodzi na przedni korzeń nerwowy 
rdzenia, na odpowiednie włókna nerwowe, 
a ostatecznie na mięsień, który przechodzi 
w stan czynny t. j. kurczy się.

II. Hoyer.

M E T E O R O L O G I A

J A KO F I Z Y K A  ATMOSFERY,
P o d łu g w y k ład u  prof. W ilh elm a von B ezolda.

(Ciąg dalszy).

Podobnież można wyprowadzić bardzo 
ważne wnioski z tej prostej uwagi, że procesy 
atmosferyczne, o ile zwracamy uwagę tylko 
na średnie wypadki, są podległe warunkom 
statecznym, albo ściślej mówiąc, peryodycznie 
statecznym.

Pod wyrazem ruch stateczny rozumiemy 
taki stan ruchu danego układu punktów, 
w którym ruchy odbywają się w ten sposób, 
źe na miejsce każdego zbioru cząstek wstę
puje ciągle nowy takiż sam zbiór, poruszają
cy się zupełnie tak samo, jak poprzedni. Ta
kim sposobem układ, uważany jako całość, 
znajduje się ciągle w tym samym stanie, 
w tych samych warunkach, chociaż pojedyń- 
cze jego cząstki są w ruchu.

Tak naprzykład, gdy koło obraca się na 
swojej osi z prędkością jednostajną, wtedy 
jest to proces stateczny; gdy poziom wody 
w rzece pozostaje stały, tak, źe ilość wody
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dopływającej do danego miejsca jest równa 
ilości wody wypływającej z tegoż miejsca, 
wtedy jest to także ruch stateczny. Toż samo 
się stosuje i do ruchu wody luh gazu w ru
rach, wtedy gdy dopływ wody lub gazu i ich 
zużycie pozostają niezmienne.

W e wszystkich takich przypadkach mamy 
-do czynienia z pewnego rodzaju stanem ró
wnowagi, chociaż w ściślej szem, bardziej ogra- 
niczonem znaczeniu tego wyrazu równowagi 
tam niema, gdyż pojedyncze cząstki układu 
są w ciągłym ruchu.

Koło obracające się szybko, przedstawia 
się widzowi, patrzącemu nań z dostatecznej 
odległości, tak, jakby było w spoczynku; rze
ka, uważana jako jedna całość, pozostaje cią
gle w tem samem miejscu, pomimo tego, że 
■cząstki wody, z których ona się składa, znaj
dują się w ruchu i ustawicznie się odnawiają.

Jeżeli warunki powyżej opisane nie są ści
śle wypełnione, jeżeli układ, jako taki, nie po
zostaje niezmienny, lecz jeżeli po upływie 
pewnych oznaczonych i równych peryodów 
czasu wraca ciągle do tegoż samego stanu 
i zawsze w ten sam sposób, wtedy taki proces 
możemy nazwać statecznym peryodycznie.

Machina parowa, mianowicie stała, która 
przy kaźdem uderzeniu tłoka wywołuje ten
że sam ruch a w równych odstępach czasu 
i przy zużyciu równych ilości opału zawsze 
wydaje tęż samą ilość pracy, przedstawia wy
borny przykład takiego stanu peryodycznie 
statecznego.

W  meteorologii, o ile uważamy tylko ogól
ne wypadki przeciętne, mamy prawie zawsze 
do czynienia z takiemi właśnie procesami pe
ryodycznie statecznemi.

Tak naprzykład, średnio biorąc, ziemia 
otrzymuje w ciągu roku tyle ciepła od słońca, 
ile go traci przez promieniowanie w prze
strzeń. Gdyby tak nie było, wtedy ziemia 
stawałaby się ciągle cieplejszą lub zimniejszą, 
co jednak miejsca niema, przynajmniej od po
czątku czasów historycznych: w peryodach, 
rozważanych w geologii i obejmujących setki 
tysięcy lat mogło być inaczej. Nadto w pew
nych miejscowościach i w oznaczonych peryo
dach dziennych i rocznych usłonecznienie 
(insolacya) przeważa, w innych miejscach 
i w innych czasach promieniowanie na ze
wnątrz jest większe; tym sposobem zapas cie
pła ziemi jest w stanie rucbu peryodycznie

statecznego, podlega zmianom wracającym 
peryodycznie, lecz przedstawia on w ogólnych 
rysach pewien stopień stałości.

Podobnego rodzaju zjawiska mają miejsce 
i w prądach atmosferycznych, które mogą 
także być uważane za procesy peryodycznie 
stateczne, jeżeli oderwiemy uwagę od szcze
gółów miejscowych lub przypadkowych.

Otóż odnośnie do tych ruchów statecznych 
• można ustanowić pewne twierdzenia ogólne, 

które są niezmiernie użyteczne w meteorologii.
Jakkolwiek może nas zrażać na pierwszy 

rzut oka myśl ścigania cząsteczki powietrza 
po tej niezmiernie zawikłanej drodze, którą 
ona odbywa, gdy wznosi się do góry przy 
równiku, następnie przeszedłszy zwrotnik 
zniża się ku ziemi, ale tylko po to, aby wpaść 
w jeden z tych wielkich wirów, krążących na
około biegunów od zachodu na wschód: 
i w końcu po niezliczonych wznoszeniach się 
do góry i zstępowaniach na dół w cyklonach 
i antycyklonach, po ustawicznie powtarzanych 
pochłanianiach ciepła i promieniowaniacb, 
wraca napowrót do punktu wyjścia; jednak 
nie powinniśmy tracić odwagi, lecz, opierając 
się na zasadach fizyki, powinniśmy probować 
śledzić ją  na jej drodze, używając ściśle ma
tematycznych metod myślenia.

Oczywiście przy takiej pracy należy nam 
postępować bardzo ostrożnie; należy każdy 
wniosek starannie zważyć i skontrolować 
przez porównanie go z faktami.

I  jakkolwiek nie znajdujemy się względem 
meteorologii w tem samem położeniu, w ja 
kiem byli członkowie akademii „del Cimento,” 
którym zawdzięczamy pierwsze przyrządy 
meteorologiczne i którzy, w duchu swojego 
nauczyciela i poprzednika Galileusza, przy
jęli za zasadę sprawdzanie doświadczeniem 
każdego wniosku, z tem wszystkiem ich godło: 
„provando e riprovando,” to jest „przez do
świadczenie i powtarzane doświadczenie,” po
winno być do pewnego stopnia i naszem go
dłem. Bezwątpienia, droga doświadczenia 
jest dla meteorologa zamkniętą; lecz może on 
wyprobować prawdziwości swoich wniosków, 
przez porównanie ich ze zjawiskami obserwo- 
wanemi; czyniąc to ciągle możemy mieć na
dzieję, źe w końcu, chociażby w bardzo odle
głym czasie dojdziemy do celu, albo przynaj
mniej utorujemy drogę, prowadzącą ostatecz
nie do niego.
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Lecz, aby dojść do tego celu, należy przede- 
wszystkiein rozszerzyć w róźnycb kierunkach 
program obserwacyj. Na małą skalę takie 
rozszerzenie zakresu obserwacyjnego było już 
tu i owdzie próbowane, ale musi być ono da
leko energiczniej przeprowadzone, jeżeli chce
my się zbliżyć do rozwiązania zadań, od któ
rych zależy postęp trwały nauki. Nietrudno 
dostrzedz, pod jakim względem takowe roz
szerzenie naprzód musi być podjęte. Teorya 
konwekcyjna, która, jak to dopiero co widzie
liśmy, domaga się koniecznie całkowitej re- 
wizyi, została ustanowioną na zasadzie obser
wacyj, robionych przy powierzchni ziemi. 
Tymczasem braki tej teoryi natychmiast wy
szły na jaw, gdyśmy zaczęli zbierać i poró
wnywać obserwacye, dokonywane na stacyacb 
coraz wyżej położonych. To nas tym sposo
bem prowadzi do zwracania coraz baczniej
szej uwagi na spostrzeżenia dokonywane 
w wyższych warstwach atmosfery.

Jednak nie jest wystarczającą rzeczą po
większać w tym celu jedynie tylko liczbę sta- 
cyj górskich, jakkolwiek i to jest bardzo pożą
dane; ale przedewszystkiem należy przeniknąć 
z całym naszym aparatem naukowym w praw
dziwe pole naszych badań, to jest w warstwy 
powietrza ze wszystkich stron otwarte.

W  istocie, warunki meteorologiczne na sta- 
cyach, położonych na wierzchołkach gór, 
przedstawiają tylko przejście pomiędzy wa
runkami, w jakich się znajdują stacye, położo
ne w nizinach, a warunkami górnych warstw 
atmosfery, gdyż obserwacye stacyj wierzchoł
kowych widocznie zależą jeszcze w wysokim 
stopniu od wpływu powierzchni ziemi. Do
piero wtedy stacye wierzchołkowe zajmą wła
ściwe i przynależne im stanowisko, gdy doj
dziemy do zupełnej znajomości tych różnic, 
które zachodzą pomiędzy danemi, wyprowa
dzonemu z obserwacyj na zupełnie otwartem 
powietrzu i obserwacyami na stacyacb gór
skich. Oznaczenie tych różnic i zbada
nie stanu powietrza otwartego może być do
konane tylko za pomocą balonu, obserwacye 
na stacyach górskich powinny być uważane 
jedynie za dopełnienie obserwacyj balono
wych.

Zresztą balony nabrały istotnego znacznia 
dopiero w najnowszych czasach, odkąd ge

nialny pomysł Assmanna ') dał możność prze
zwyciężenia tych wielkich trudności, których 
doświadczano przy oznaczaniu temperatury 
i wilgotności w podróżach balonem.

Prawdopodobnie niewszystkim czytelnikom 
wiadomo, że dokładne oznaczenie temperatu
ry powietrza w zwykłych warunkach było aż 
do ostatnich lat zadaniem nierozwiązanem, 
chociaż obserwacye temperatury były zawsze 
uważane za jedno z najważniejszych zadań 
stacyj meteorologicznych. Stopień, jaki wska
zuje termometr zawieszony w powietrzu, nie 
zależy wyłącznie od temperatury tegoż po
wietrza, ale także i od tego jak wiele ciepła 
wchodzi do tegoż termometru i wychodzi 
z niego przez promieniowanie. Dwa termo
metry, umieszczone obok siebie, mogą wska
zywać zupełnie różne stopnie ciepła, stosow
nie do swojej natury i ciał otaczających je; 
wpływ ścian poblizkich i mnóstwa innych po
bocznych okoliczności oddawna pod tym 
względem był znany. Nawet wtedy skutki 
promieniowania nie są bez wpływu, gdy ter
mometr jest zawieszony na północnej stronie 
budynku i zupełnie usunięty z pod działania 
słońca porannego i wieczornego. W  ciągu 
dnia termometr może się ogrzać do tempera
tury wyższej od temperatury powietrza ota
czającego przez promieniowanie słońca; pod
czas jasnych nocy przeciwnie temperatura ta 
może spaść poniżej temperatury powietrza 
wskutek promieniowania samegoż termome
tru. Aby zmiejszyć działanie tych wszystkich 
wpływów, obmyślono cały szereg osłon: ekra
ny blaszane, żaluzye, domki drewniane i bla
szane i t. p.; prawie każda sieć stacyj meteo
rologicznych ma swój osobny systemat osłon, 
o użyteczności których zdania są mocno po
dzielone. Temperatury, które termometry 
pokazują przy użyciu osłon różnych rodzajów 
są rozmaite i różnice stają się tem większe 
im powietrze jest spokojniejsze; lecz która 
z tych temperatur jest najbliższą prawdziwej 
nie było wiadomem, gdyż nie było osłony nor
malnej, za pomocą której można byłoby cał
kowicie usunąć wpływ promieniowania. Zresz
tą  różnice dostrzegane na termometrach roz
maicie wystawionych i osłoniętych są zawarte

')  Patrz Wszechświat Nr 51 z r. 1893, „Psy
chrometr aspiracyjny,” przez p. Biernackiego.



140 WSZF.CHSW1AT. K r 9.

w dosyć ciasnych granicach, tak źe średnie 
wartości, wogóle mówiąc, różnią się od siebie 
tylko o ułamek stopnia, lecz pojedyncze od
czytania mogą się różnić daleko więcej, m ia
nowicie podczas ciszy.

Podczas podróży napowietrznej w balonie 
panuje zawsze zupełna cisza, gdyż balon po
suwa się z wiatrem, wyjątek przedstawiają 
tylko te przypadki, w których balon znajduje 
się w chmurach, szczególniej burzowych. Tu
taj przeto wpływ promieniowania daje się 
uczuwać najmocniej i mamy powody mnie
mać, że w dawniejszych obserwacyach pod
czas podróży balonem błędy w oznaczaniu 
temperatury sięgały do 6° stopni Celsyusza, 
a może nawet i więcej.

Otóż obecnie jesteśmy w możności usunię
cia tych wszystkich źródeł błędów przez uży
cie psychrometru aspiracyjnego, obmyślonego 
przez Assmanna. Nazywa się on psychrome
trem dla tego, że obok termometru suchego, 
służącego do oznaczania temperatury powie
trza, znajduje się w nim i termometr z kulką 
zwilgoconą do oznaczenia wilgotności powie
trza. Za pomocą tego przyrządu można 
oznaczyć z zupełną dokładnością temperaturę 
powietrza, doświadczenia pokazały, źe nawet 
na wierzchołku wysokich gór w pełnem oświe
tleniu słonecznem termometr ten wskazuje 
tęż samą temperaturę, co i pod osłoną.

Gdy więc teraz jesteśmy w posiadaniu tak 
dowcipnie obmyślanego przyrządu i gdy wie
my, że nawet najlepsze poprzednie obserwa
cye, czynione podczas podróży balonem, za
wierają tak ważne niedokładności, wypada 
nam podjąć na nowo dzieło świetnie roz
poczęte przez anglików Welsha i Glaishera 
przed kilkoma dziesiątkami lat i prowadzone 
następnie przez aeronautów francuskich, któ
re już przyczyniło się znacznie do wzbogace
nia nauki. Dalszy ciąg tych właśnie prac 
dokonywa się obecnie w Niemczech; naprzód 
w Berlinie a następnie w Monachium rozpo
częto badania warstw powietrza w różnych 
wysokościach za pomocą podróży balonowych.

Musimy tutaj poświęcić kilka słów w celu ob
jaśnienia tych zadań, których rozwiązania na 
tej drodze oczekujemy.

Pierwsze pytanie, na które odpowiedź otrzy
mamy, odnosi się do rozkładu temperatury 
i wilgotności w różnych wysokościach i przy

różnych stanach pogody, to jest pod wpływem 
cyklonów i antycyklonów, w zimie i w lecie, za 
dnia i w nocy. Wielkie znaczenie tego pytania 
pochodzi stąd, że tylko za pomocą podobnego 
rodzaju badań będzie można zdecydować, czy 
obecnie przyjęta powszechnie teorya konwek
cyjna może się utrzymać, czy też nie i o ile 
wypada ją  zmienić.

Dalej bardzo ważne jest pytanie, o ile i ja 
kiej ulega zmianie prawo, podług którego 
temperatura się zniża wraz z powiększającą 
się wysokością, gdy przechodzimy od powie
trza suchego, bez mgły, lub przez które tylko 
przebiegają krople deszczowe, do warstw za
jętych przez chmury.

Można przyjąć za rzecz dowiedzioną, że 
najgłówniejszą przyczyną tworzenia się chmur 
i deszczu jest oziębianie się, któremu ulega 
powietrze podczas wznoszenia się do góry. 
Stopień tego oziębienia może być obliczony r 
jeżeli przyjmiemy, źe powietrze wznoszące się 
zachowuje ciągle tęż samą ilość ciepła i źe 
z niem nie mięsza się inne powietrze. Lecz 
dwa te przypuszczenia rzadko kiedy odpowia
dają rzeczywistości w zupełnie otwartem po
wietrzu, tylko w górach spotykamy pewien 
rodzaj wiatru, zwany „Foehn” (wiatr halny?), 
którego teorya służyła właśnie za punkt wyj
ścia do tych badań i w którym oba te warun
ki do pewnego stopnia mają miejsce.

Obserwacye chmur, tych mianowicie, które 
znajdują się w stadyuin rozpadania się na ty
łach cyklonu (to jest, gdy pora deszczowa 
ustaje i zaczyna się wypogadzać) uczą nas, że 
prąd wstępujący w cyklonie mięsza się w róż
nych wysokościach z powietrzem, płynącem 
z antycyklonu sąsiedniego, które jeszcze nie 
dosięgło powierzchni ziemi. Jak  wielka jest 
ilość tego powietrza mięszającego się? jak  
wrielkie jest ogrzanie lub oziębienie powietrza 
podczas tych procesów? są to pytania, na któ
re możemy znaleźć odpowiedź tylko ze spo
strzeżeń, dokonywanych poniżej chmur i w ich 
wnętrzu.

Lecz te wszystkie badania prowadzą do 
jeszcze ciekawszych i ważniejszych rezulta
tów, gdy balon dosięgnie górnej granicy 
chmur. Wtedy spotyka on tam powierzchnięr 
która do pewnego stopnia ma takie znaczenie, 
jak powierzchnia ziemi podczas zupełnie jas
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nego nieba, tylko w sposób inny, właściwy so
bie i w wysokim stopniu zawiły.

Naprzód na tej górnej powierzchni musi 
mieć miejsce odbijanie się promieni słońca, 
którego skutki, jakkolwiek ważne, do tej pory 
należycie ocenione nie były.

Jednocześnie z tem odbijaniem się na gór
nej powierzchni ma miejsce także i silne pa
rowanie, dające początek różnym charaktery
stycznym zjawiskom, których istnienia domy
ślano się oddawna z teoryi, a obecnie domy
sły te sprawdzono za pomocą spostrzeżeń, 
wykonywanych podczas podróży balonowych.

Niemniej ważnemi od wskazanych powyżej 
pytań, są także pytania, odnoszące się do 
oznaczenia tej wysokości, do której w danem 
miejscu wir w atmosferze dochodzi i od któ
rego kierunek ruchu powietrza się zmienia. 
Oznaczenie tej wysokości, w której wpływanie 
powietrza zamienia się na wypływ i która 
w szczególnych przypadkach nie wydaje się 
zbyt wielką, jest rzeczą największej wagi.

Dotychczasowe spostrzeżenia dowodzą że 
te prawie zupełnie poziome warstwy chmur, 
często bardzo nieznacznej grubości, które 
aeronauci muszą niejednokrotnie przerzynać 
w niewielkich wysokościach nad powierzchnią 
ziemi, leżą właśnie na granicy dwu różnych 
prądów powietrza; pochodzą więc najczęściej 
ze zmięszania. Takie szeroko rozciągnięte 
warstwy chmur są, zdaje się, bardzo częste- 
mi, mianowicie w zimie; tylko za pomocą po
dróży balonowej można się przekonać o ich 
istnieniu, gdyż najczęściej wtedy cała po
wierzchnia nieba jest pokryta szarą mgłą 
i z tego powodu niepodobna jest w nizinach 
zmierzyć ani ich wysokości, ani też grubości.

Zbyteczną prawie jest rzeczą wspominać, 
ja k  niezmiernie ważnem byłoby zebranie do
kładnych wiadomości o naturze chmur. Że 
balon pod tym względem może nam oddać 
wielkie usługi, dosyć jest przytoczyć fakt, że 
podczas podróży napowietrznych często spo
tykano chmury, wewnątrz których tempera
tu ra  była znacznie poniżej zera, a jednak po
mimo tego nie zawierały one wcale cząsteczek 
lodu, ale tylko kulki wody ciekłej. Fakt ten 
jest wielkiej doniosłości, prowadzi on bowiem 
do bardzo ważnych wniosków.

Uwagi powyższe o znaczeniu wycieczek ba
lonem w celach naukowych dostatecznie, przy

najmniej tak sądzimy, wyjaśniają ich wielką 
wagę i usprawiedliwiają zarazem te znaczne 
wydatki pieniężne, jakich one wymagają. 

(Dok. nast.J.
W. K.

SEKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie 2-gie w r. 1894 Sekcyi chemicznej 
miało miejsce d. 27 stycznia 1894 r. w budynku 
Muzeum przemysłu i rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od
czytany i przyjęty.

D r Maksymilian Flaum wygłosił rzecz „O udzia
le chemii w badaniu zjawisk życia.” Rzecz ta  
wydrukowaną je s t we Wszechświecie Nr 6 i 7 
z r. b.

Posiedzenie 3-cie Sekcyi odbyło się w d. 13-ym 
lu+ego wspólnie z Sekcyą techniczną. Na tem po
siedzeniu dr Leon Nencki wygłosił rzecz o filtro
waniu wody.

Woda studzienna rzadko kiedy odpowiada wa
runkom, wymaganym od dobrej wody do picia. 
Dowiodły tego dla Warszawy i Królestwa bada
nia chemiczne studzien, poczynione przez stacye 
higieniczne miejskie i przez lekarzy powiatowych 
w czasie ostatniej epidemii cholery. Prawie 
wszystkie bez wyjątku zawierały sole amonowe, 
lub azotony, ja k  również chlor i kwas siarczany 
w nadmiernych ilościach, co dowodzi niezaprze- 
czenie zbyt blizkiego sąsiedztwa studzien z wy
chodkami, lub gnojówkami i przesiąkania ich za
wartości do studzien, a co zatem idzie i możliwo
ści zakażenia studzien drobnoustrojami, zawarte- 
mi w wydzielinach chorych. Wobec tego, że wo
da je s t najniezbędniejszym artykułem do życia 
potrzebnym, pytanie, ja k  zaopatrywać wsi i mia
sta  w wodę wolną od zarazków, je s t wagi pierw
szorzędnej. Dla miast, lub osad większych urzą
dzenie filarów wielkich piaskowych, okazało się 
środkiem wystarczającym. Rażącym przykładem 
zapobiegawczej działalności filtrów jest Hamburg 
i jego przedmieście Altona. Bowiem w czasie 
ostatniej cholery, epidemia szerzyła się srodze 
w Hamburgu, niemającym wówczas wody filtro
wanej, a ominęła Altonę używającą tej samej wo
dy z Elby, lecz filtrowanej przez piasek. O fak
cie za'rzymywania drobnoustrojów przez filtry 
piaskowe świadczy badanie wody na zawartość 
ilościową drobnoustrojów. W  wodzie filtrowanej 
winno ich być mniej, niż w wrodzie niefiltrowanej, 
a obecnie według stawianych przez Kocha wyma
gań, liczba ich nie powinna przechodzić liczby 
100 w jednym centymetrze sześciennym.

W  filtrach piaskowych czynnikiem filtrującym,
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zatrzymującym bakterye, nie je s t sam piasek, lecz 
mała warstewka mułku, osiadająca na powierzchni 
piasku. Aby ta  warstewka mogła się wytworzyć 
i aby mogła skutecznie bakterye zatrzymywać, 
potrzeba aby prędkość filtrowania nie była zbyt 
wielką, a mianowicie nie przechodziła 100 mm na 
godzinę. Przykładem  szkodliwości prędkiego fil
trowania wody je st wypadek epidemii, który się 
zdarzył w Nietleben. Rozwinęła się tam  miano
wicie epidemia cholery w czasie, gdy dla wielkie
go napływu chorych filtry  wodne zakładu musiały 
więcej niż zwykle dostarczać wody i gdy wskutek 
tego filtrowały wodę z nadmierną prędkością. Ba
danie wody na ilościową zawartość bak ' eryj wy
kazało ich nadmiar, wskutek czego zmniejszono 
prędkość filtrowania i epidemia ustała.

Urządzenie filtrów piaskowych je s t kosztownem 
i na małą skalę niemożebnem. Dlatego też zapropo
nowano cały szereg rozmaitych filtrów małych, 
mających dostarczać wody do picia, uwolnionej od 
bakteryj, o masie filtrującej najrozmaitszego skła
du: azbeście, glinie palonej, ziemi okrzemkowej, 
węglu kostnym lub drzewnym i t. d. W szystkie 
one posiadają wogóle jednę wspólną cechę, a mia
nowicie dają wodę początkowo nieoczyszczoną, 
następnie pozbawioną bakteryj mniej lub więcej 
dokładnie, a następnie dają wodę, zawierającą ba
kteryj więcej, niż woda do filtrowania przezna
czona. A tłumaczy się ten fak t dosyć prosto: za
trzymywanie bakteryj poczyna się wówczas, gdy 
na powierzchni, lub wewnątrz filtru  utworzy się 
warstewka delikatnego osadu. W  warstewce tej 
bakterye początkowo zatrzym ują się, następnie 
rozmnażają się, warstewkę tę  spulchniają i prze
noszą się w kierunku strumienia wody filtrowanej.

W  ten więc sposób dla każdego filtra rozróżnić 
należy okres działania dobrego i okres, kiedy on 
wodę przestaje czyścić, a przeciwnie zaczy n a ją  
zakażać. Aby więc módz używać filtrów domo
wych z zupełną pewnością, należałoby, według na
szych obecnych pojęć, wodę filtrowaną często na 
ilość bakteryj badać, co samo przez się zmniejsza 
prawie do zera ich praktyczną wartość. W  za
kończeniu dr Leon Nencki odczytał list d-ra 
Edmunda Neugebauera w sprawie chemicznego 
czyszczenia wody, k tóry  twierdzi, że dla małych 
osad praktycznem wydaje się usuwanie bakte
ryj z wody przez wytwarzanie w niej osadu wę
glanu wapnia i urządzenie odpowiednich osadni
ków, usuwających ten osad.

Na tem posiedzenie ukończonem zostało.

Wiadomości bibliograficzne.
—  sk . W ładysław  Umiński. Żegluga powietrz

na. Z 36 ilustracyami. W arszawa 1894, (str. 
121 ).

Niewielka ta  książeczka dzieli się na dwie czę
ści, z których pierwsza obejmuje rzecz o balo
nach, to je s t o przyrządach od powietrza lżej
szych, druga zaś o maszynach łatających, zatem
0 usiłowaniach mających na celu przenoszenie się 
w powietrzu za pomocą przyrządów od powietrza 
cięższych. Autor podaje tu  więc badania nad lo
tem ptaków i opisuje budowę sztucznych ptaków 
czyli ortopterów; mówi dalej o zastosowaniu śru
by do wkręcania się w powietrze czyli o heliko
pterach, a wreszcie o aeroplanach, które są właści
wie zastosowaniem na większą skalę zasady lataw
ców. Zaletą tej książki je s t obfitość szczegółów, 
autor nie pomija żadnej prawie próby lotu lub 
kierowania balonami; mamy już  tu  nawet opis 
najnowszej maszyny latającej, czyli właściwie udo
skonalonego przez Lilienthala spadochronu, który 
teraz budzi żywe zajęcie. Dotkliwą natomiast 
wadą książki jest zbyt pobieżne je j opracowanie, 
tak  że czytelnik ostatecznie niewielką z niej od
nieść może korzyść. Robota je s t widocznie zbyt 
pośpieszna, przy sumienniejszem bowiem opraco
wywaniu swej książki autor nie mógłby popełnić 
tak  rażącego błędu historycznego, że Montgolfier 
wynalazł swój balon „kiedy zjednoczone armie 
nieprzyjaciół młodej rzeczypospolitej francuskiej 
przedsiębrały oblężenie G ibraltaru.” W  ogólności 
też część druga wydaje się nam nieco staranniej 
opracowaną niż pierwsza.

Na końcu podaje autor opis „nowej gazowej 
bateryi elektrycznej,” widocznie własnego pomy
słu, mówi bowiem „obmyślonaprzez nas baterya,” 
nie podaje jednak wyraźnie, czy j ą  rzeczywiście 
zbudował i próby z nią przeprowadził.

—  sst. Dr H. Landoit u. dr R. Bornstein, Phy- 
sikalisch-chemische Tabellen. 2 stark vermehrte 
Autlage. Berlin 1894, str. 563, cena 24 mr.

Każdy, kto się zetknął z pracami doświadczal- 
nemi, wie ja k ą  wartość posiadają dobre tablice 
fizyczne lub chemiczne. W rzędzie tego^rodzaju 
pomocy naukowych książce wyżej przytoczonej 
należy się pierwsze bezwątpienia miejsce. Już 
dawne wydanie z r. 1883 tablic Landolta odzna
czało się wysokiemi zaletami, teraźniejsze— na
wiasem mówiąc, od la t kilku niecierpliwie oczeki
wane— potęguje bardziej jeszcze pierwsze wraże
nie. Bogactwo treści je s t niezmierne: ciężary 
atomowe, położenie geograficzne, siła ciężkości, 
poprawki przy ważeniu, gęstość powie+rza, po
prawka ciśnienia barometrycznego, gęstość i obję
tość wody i rtęci, włoskowatość, prężność pary, 
gazy skroplone, termometrya, rozszerzalność sku
tkiem ciepła, gęstości, punkty topliwości i wrze
nia rozmaitych ciał, ciężary właściwe, rozpusz
czalność, absorpcya, ściśliwość, sprężystość, ta r 
cie i twardość, dyfuzya, prędkość etc. cząsteczek 
gazu, mięszaniny oziębiające, ciepło właściwe
1 utajone, ciepło spalenia, interferencya optycznar 
spółczynniki załamania, skręcenie optyczne, prze
wodnictwo elektryczne, stałe dielektryczne, ma
gnetyzm ziemski, prędkość dźwięku, poprawka
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tem peratury powietrza na wysokość nad pozio
mem morza, jednostki miar, mechaniczny równo
ważnik ciepła, prędkość światła, wreszcie chrono
logiczny spis pism chemicznych i fizycznych wy
chodzących na świecie. W  porównaniu z dawnem 
wydaniem przybyło wiele nowych działów, w k tó
rych sporo napotykamy nazwisk polskich. Zaletą 
wielką książki jest, że wszędzie prawie obok da
nych przytoczone są nazwiskabadaczów, którzy je  
zdobyli. Cena, ja k  na takie bogactwo treści i bar
dzo staranne wydanie, bajecznie nizka.

K R O N I K A  N A U K O W A .

—  id .  Zatrucie melinitem. Melinit może ludzi 
uśmiercać nietylko, jako  materyał wybuchowy; 
zatrudnieni przy jego wyrabianiu robotnicy nara
żeni są na niebezpieczne skutki zetknięcia z tem 
ciałem i bez wybuchu. Wiadomo, że główną 
składową część melinitu stanowi kwas pikrynowy, 
którego pewna część, w chwili tworzenia się, wy
dziela się w stanie lotnym. Otóż ta  para kwasu 
pikrynowego okazała się wielce szkodliwą dla 
zdrowia robotników, pomimo, że pracują oni 
w szopach, otwartych ze wszech stron. Miano
wicie, po pewnym czasie, robotnik doznaje kłucia 
w oczach, połączonego z zapaleniem łącznicy; 
traci apetyt, doświadcza wymiotów, boleści, obfi
tego ślinienia się; ma utrudnione trawienie; skóra 
barwi się na żółto, a w moczu i we krwi można 
znaleźć kwas pikrynowy. Wreszcie zatrucie wy
wołuje zapalenie oskrzeli, a częstokroć i płuc, 
kończące się nieraz śmiercią; przytem powoduje 
ono wogóle znaczny upadek sił, wskutek którego 
chory łatwo ulega różnym zakaźnym chorobom. 
Takie same mniej więcej skutki wywołuje robu- 
ryt, materyał wybuchowy, okazujący wiele analo
gii z melinitem. Zatrucie ma przechodzić bez 
złych następstw, jeśli robotnik w porę rzuci szko- j  

dliwe zajęcie; wówczas przy wypoczynku prędko 
wraca do zdrowia, o ile się nie przyłączy jak a  
inna choroba, wskutek osłabienia. Aby zapobiedz 
złym następstwom działania kwasu pikrynowego, 
rząd francuski wydał rozporządzenie, żeby każdy 
robotnik dostawał codzień litr  mleka; od tego 
czasu podobno, zatrucia zdarzają się tylko wy
jątkow o, a w każdym razie m ają przebieg łagod
niejszy.

(La N aturę 1894, Nr 1 076).

—  fr .  Wydzielanie dwutlenku węgla z tk a 
nek zwierzęcych. Od czasów Spallanzaniego | 
wiadomo, że tkanki zwierzęce wytwarzają dwutle- ; 
nek węgla nawet w tym razie, gdy są umieszczone j  

w środku, pozbawionym tlenu. Dostrzeżenie to

potwierdził i uogólnił p. Grautier, przekonawszy 
się, że substancya muskularna, umieszczona 
w próżni, żyje dalej, wydziela dwutlenek węgla 
i wytwarza substancye wyciągowe, kazein, sole 
amoniakalne, kwas mleczny i łeukomainy, jakby 
wskutek pewnej fermentacyi. Pozostawało wszak
że nierozstrzygniętem, czy fermentacya ta  zależy 
od samej organizacyi tkanek, czy też od pewnych 
fermentów nieorganizowanych, od pewnych sub- 
stancyj chemicznych, bardzo niestałych i łatwo 
ulegających rozkładowi. Otóż, nowe doświadcze
nia p. Rey-Pailhade na wyciągu alkoholowym 
drożdży dają poparcie temu drugiemu przypusz
czeniu. Wyciąg mianowicie drożdży piwnych, 
przecedzony za pomocą filtru Arsonvala i umiesz
czony w próżni, nie przestaje wytwarzać dwu
tlenku węgla. Otoczony atmosferą tlenu wyjało
wionego, wyciąg taki pochłania tlen i wydziela 
dwutlenek węgla, objętość wszakże tego ostatnie
go gazu zawsze je st większa, aniżeli objętość tle 
nu pochłoniętego. W alkoholowym tedy wyciągu 
drożdży zachodzą objawy fermentacyjne, podobnie 
ja k  w mięśniu, to je s t wytwarzanie dwutlenku 
węgla jakby samowolne, w wyciągu tym bowiem 
niepodobna przypuszczać objawów życiowych. 
W edług zatem doświadczeń p. Rey-Pailhade przy
jąć  można, że fermentacya tkanek zwierzęcych 
je s t niezależna od ich budowy, od tego, co się 
„życiem tkanek” nazywa. Jest to zjawisko po
rządku czysto chemicznego, które przypisać mo
żna rozpadowi substancyj bardzo niestałych, wy
twarzających się podczas życia, ale których prze- 

i obrażenia dalsze są ju ż  od życia niezależne.
(Comptes rendus).

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Słońca boczne. Na ja k  wielkiej przestrze
ni obserwowane były słońca boczne, opisane przez 
p. Koziorowskiogo w N r 3-cim Wszechświata 
z r. b., pokazuje się z listu p. Kowalczewskiego, 
który donosi, że w tymże samym dniu (4 stycznia 
r. b .) dostrzegano je  w wielu miejscowościach na 

j  Ukrainie. W  tym samym liście p. Kowalczewski 
opisuje daleko wspanialsze zjawisko tego samego 
rodzaju, jakie obserwował w Horodnicy za Huma
niem w d. 13 kwietnia roku zeszłego o godzinie 
1-ej po południu.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. A. S. Prenumeratorowi. Liczba, umiesz
czona obok H J, wyraża wielkość poziomej skła-
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dowej magnetyzmu ziemskiego w miejscowości, 
dla której galwanometr był przeznaczony. Stop
nie odchylenia igły galwanometru pod działaniem  
danej siły prądu w dwu miejscowościach o rożnem  
napięciu magnetyzmu ziem skiego, są różne i znaj
dują się między sobą w  stosunku odwrotnie pro- 
porcyonalnym do poziomych składowych magne
tyzmu ziem skiego tych miejscowości. Wychodząc 
z tego założenia możemy za pomocą galwanome
tru, przeznaczonego dla danej miejscowości o po
ziomej składowej magn. ziem . H  określić z żąda
ną ścisłością absolutną siłę prądu w MA —  J 
w każdej innej miejscowości, jeże li tylko znaną 
je s t  jej pozioma składowa H ,. Przypuśćmy, że 
na galwanometrze zbudowanym dla Monachium, 
a więc gdzie H  =  0 ,2 0 5 , prąd danej siły wywołuje 
w Warszawie odchylanie igły J, =  5M A . Ponie
waż H, dla W arszawy =  0 ,1 9 5 , zatem zgodnie 
z proporcyą J : J, = H ,  : H  otrzymamy absolutną

0 195
silę prądu J =  5 MA )(  Znaczy to, że od

czytaną w W arszawie na danym galwanometrze 
liczbę MA— należy w celu zrobienia poprawki po-

, 0 ,1 9 5  95 „
mnozye przez ułamek -  =  — -  - Z tego os* a-v juUJ iuUi
tniego ułamka widzimy, że cała sprawa poprawek 
ma, w  elektoterapii przynajmniej, więcej teore
tyczne niż praktyczna znaczenie. W  rzeczy sa
mej, przy słabych prądach używanych do elektry
zowania np. głowy, gdy siła prądu nie przenosi 
1 — 2 MA, powyższa poprawka stanowi tak drob
ny ułamek MA, że nie może być braną w rachubę; 
przeciwnie zaś, przy operowaniu prądami silniej- 
szemi (1 0 — 15 MA), różnica nawet całego MA 
nie ma najmniejszego wpływu na wynik elektry
zowania.

(Po sz,czegóły odsyłamy do Lewandowskiego, 
Elektrodiagnosłik und Elektrotherapie einschlies- 
slich der physikalischen Propaedeutik, Wien und 
Leipzig, 1892. Str. 166 i następne, rozdział p. t. 
Correctur der Angaben des Horizontalgalvano- 
meters).

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 21 do 27 lutego 1894 r.

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

Barometr 
700 mm -f-

7 r. 1 p. ! 9 w.

Temperatura w st. C.

1 p 9 w. INajw.1 Najn.

j'»j Kierunek wiatru 1 Suma 
jsb Szybkość w metrach 
£ [  na sekundę j  opadu

21 s. 65,3 65,7 63.1 — 9 .4 —4,2 —6,4 — 2.5 —10,0 91 0 ,0 ,0 _
22 C. 60,8 59,3 58,9 —10,6 ;—1,6 —4.4 — 1,0 —11,3 92 S3,S’S* —
23 P- 57,6 55.9 53,7 —11 ,2!—2,6 - 4 .8 — 1.6 —11,5 90 S'i,SE3,SE3 —
24 S. 49,4 46,6 42,8 — 7 ,8 |—0,2 — 1,4 1.3 — 8.5 84 S5,S5.S5 1,1
25 N. 41,7 44,9 47,8 0.5 ! 2,2 —0,8 2,5 — 2,1,93 SAY5.W5,SW3 0,2
20 P. 43,5 35,9 38,4 — 1,8 — 0,3 1,6 2,0 — 3,0 92 S’,S'2,WJ 4,3
27 w. 42,4 44,8 45,7 1,0! 3,6 4,0 4 ,4 1 o,5 92 w 3, s w w 1 —

1 1

Średnia 50,7 — 2,6 90 ~ 5 / r

Uw agi.

a. m. 6M a -;;-  p. m .1 2 35 
•Jf- od 10 a. m. bez przerw y, 

od l 30— 2 p. ra.; ■ 2 p,

T R E Ś ć .  Działanie doboru naturalnego w pojęciu Spencera i Weismanna, przez d-ra J. Nusbauma.—  
Mózg i m yśl, przez H. Hoyera. —  Meteorologia jako fizyka atmosfery, przez W. K. —  Sekcya che
miczna. —  W iadomości bibliograficzne. —  Kronika naukowa. —  Wiadomości bieżące. —  Odpowiedzi

redakcyi —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślćsarski. R ed aktor B r. Z n a to w ic z .

]j03B0.ieH0 IJeH3ypoio. B a p m a B a, 18 ®CBpaja 1894 r. Warszawa. Druk Emila Skiwakiego.
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POŚW IĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.

Ryba Samogłów czyli Mola
(Orthagoriscus Mola L.).

Fig. 2 . Orthagorisous mola (złowiony pod Dunkerką, w styczniu 1894  r.) podczas ważenia.
Waga ciała 115 kilogramów.
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Postaci ryb wogóle są dosyć jednostajne 
i dają się sprowadzić do klinowatej, wrze
cionowatej lub wężowatej, niektóre jednak 
ryby morskie posiadają, kształty bardzo dzi
waczne. Od dawna, oryginalnością kształ
tów swoich, zwróciła na siebie uwagę że
glarzy i przyrodników ryba morska, zwana 
Samogłowem czyli Mola (Orthagoriscus 
mola, L.), którą zaliczają do ryb kościstych, 
rzędu zrosłoszczękich (Plectognothi). Od
znacza się ciałem (fig. 1) nadzwyczajnie 
krótkiem, ściśnionem z boków, głową ma
łą i niewyraźnie odznaczoną, paszczą i otwo
rami skrzelowemi małemi Płetwy piersio
we ma małe i zaokrąglone, płetwa zaś 
grzbietowa i podogonowa bardzo wysokie, 
wydłużone i ostro zakończone, zlewają się

F i g .  1 .  S a m o g ld w  ( O r th a g o r is c u s  m o la ) , s w o b o 

d n ie  p ły w a ją c y  (b a rd z o  z n a c z n ie  z m n ie js z o n y ) .

w jednę całość z płetwą ogonową, krótką 
lecz szeroką, zajmującą całą wysokość ciała, 
pomiędzy płetwą grzbietową i podogonową 
i kończącą niby raptownie ucięte ciało.

Gęba uzbrojona silnemi szczękami, zmie- 
nionemi w ostre krawędzie, Mola nie po
siada pęcherza pławnego i pozbawiona jest 
możności nadymania ciała pęcherzowato, 
tak rozwiniętej u innych przedstawicieli 
ryb zrosłoszczękich. Ogólny zarys ciała 
tej ryby jest jajowato zaokrąglony, za mło
du zaś kołowy. Ciało pokryAra skóra gru
ba, szorstka, koloru zwykle brudno-szaro- 
brunatnego, od spodu jaśniejszego. Liczba 
promieni w płetwie grzbietowej 15, piersio
wych po 11, podogonowej 15 i ogonowej 13. 
Wielkość ryby bywa różna, dorasta bowiem 
do 170 centymetrów długości i od 50 do 200 
kilogr. wagi.

Dziwaczna ta ryba mieszka w morzu 
Sródziemnem i Adryatyckiem, jakoteż 
w Oceanie Atlantyckim i wogóle w mo
rzach pasa gorącego i umiarkowanego. 
Zdaje się jednak, że starożytni jej wcale 
nie znali. W edług d-ra .A . C. Brehma 
(Thierleben, II  Aui'., Die Fischer) Salvani

był pierwszy, który o niej wzmiankował, 
Gesser zaś opisał ją dokładnie, podał jednak 
obyczaje jej niezupełnie prawdziwe, mię
dzy innemi, że świeci w nocy jak  księżyc. 
Nowsze obserwacye angielskich i francu
skich bnduczów wykazały, że Mola jest 
rybą głębinową, trzyma się bliżej dna, po
między roślinami morskiemi, przy brzegach 
trafia się rzadko, raczej przypadkowo, wy
pływa jednak często na powierzchnię pod
czas pięknej pogody na pełnem morzu 
i pływa zwykle na płask. Wogóle jest 
mało ostrożną i pozwala blisko siebie pod
jechać statkom, z tego powodu łatwo ją  
bardzo-łapać, niekiedy jednak chowa się 
nagle, zanurzając się głęboko w wodę, lub 
zostając zaraz pod jej powierzchnią.

Zamieszkuje, jak  wspomniano wyżej, bar
dzo duże przestrzenie morza i spotyka się 
w gromadach lub parami, niekiedy nawet 
pojedyńczo. Co pewien czas pokazuje się 
przy wybrzeżach Francyi, w kanale La 
Manche, Atlantyku i morzu Sródziemnem, 
gdzie ta ryba jest znaną pod różnemi na
zwami pospolitemi: Księżyca morskiego, 
Ryby księżyca, Kołowrotka, Mola i t. p.

Okaz przedstawiony na rysunku (fig. 2), 
jest zrobiony podług fotografii, zdjętej 
przez d ra Cocheta z Lille i nadesłanej dla 
czasopisma „La Naturę” (Nr 1081 z roku 
1894), został złowiony w okolicach Dun
kierki i pomieszczony w zbiorach nauko
wych w Lille. Okaz ten ważył 115 kilo
gramów. Niekiedy w nadmorskich mia
stach Francyi, rybacy po złowieniu Ortlio- 
goriscusa, pokazują go za małą opłatą 
osobom spacerującym i można wtedy za 
niewielką sumę nabyć tę szczególną rybę. 
Mięso jej jest białe i napozór wydaje się 
dość apetycznem, po ugotowaniu jeduak 
staje się klajstrowatem i może być zdatne 
do wyrobu kleju. W ątroba tylko, odpo
wiednio przyrządzona z winem, jest ja 
dalna.

Mola posiada cały szereg pasorzytów, 
dochodzący do 20 gatęnków, a które należą 
do różnych gromad zwierzęcych. Istnieje 
inny gatunek blizki Mola, Orthagoriscus 
truncatus Retz , bardzo rzadko jednak spo
tyka się na brzegach Francyi.

Objawy astronomiczne
w marcu.

Droga mleczna w godzinach wieczornych 
przebiega niebo w kierunku od południo- 
zachodu do północo-wschodu, ale bliżej po
ziomu zachodniego. Słońce w pozornym 
swym biegu rocznym zbliża się do znaku
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Barana czyli do gwiazdozbioru Iiyb, które 
tedy zachodzą, bardzo wczesnym Avieczorem, 
ale tuż za niemi zbliżają, się też do zachodu 
wspaniałe gwiazdozbiory Oryona, Psa wiel
kiego i małego, podobnież jak  na północ 
względem nich położony Byk z Plejadami, 
a wczesny zachód tych gwiazd zwiastuje 
rychły początek wiosny. Niedźwiedzica 
wielka znajduje się wieczorem wysoko na 
niebie, na północ zenitu. Blisko poziomu 
północno-zachodniego błyszczą Łabędź, Ce- 
feusz, Kasyopea, Andromeda i Perseusz, 
a niepozorny Baran na północo - zachód 
względem Plejad. Nad poziom wschodni 
wynurza się Panna, a poprzedza ją Lew, 
za dnia jeszcze wschodzący. Bliźnięta przy
padają po stronie południowo-zachodniej, 
Woźnica zaś po stronie północno-zachodniej 
zenitu. Herkules i Wolarz, a obok niego 
Korona północna, wschodzą nad poziom 
północno-wschodni.

Merkury w początkach miesiąca zachodzi
0 godz. 7 min. 20, jest więc przez godzinę 
widzialny wieczorem, ale już w połowie 
miesiąca zachodzi wraz ze słońcem. Wenus 
jest gwiazdą poranną; w początkach mie 
siąca wschodzi o godzinie 5 min. 15, w koń
cu zaś o godz. 4, dnia 24 w masimum swe- j  
go blasku. Mars również świeci rano, 
w początkach miesiąca wschodzi o godz. 4 
min. 6, a w końcu dopiero o godz. 3 min. 
39, widzieć go tedy można na wschodniej 
stronie nieba przed brzaskiem dziennym. 
Jowisz, w gwiazdozbiorze Byka, zachodzi 
w początkach miesiąca dopiero po północy, 
w końcu zaś o godz. 11 min. 25. Saturn
w gwiazdozbiorze Panny wschodzi w końcu 
miesiąca o godz. 8 wieczorem i świeci przez 
noc całą.

Nów księżyca przypada dnia 7, pierw
sza kwadra dnia 14, pełnia dnia 21, druga 
kwadra dnia 29. Przez węzeł zstępujący 
przechodzi księżyc d. 9, przez wstępujący 
d. 22. Ostatnie to przejście, schodząc się 
dosyć blisko z epoką pełni, sprowadza za
ćmienie księżyca częściowe d. 21, w godzi
nach popołudniowych, u nas zatem niewi
dzialne, a widzialne w Ameryce północnej
1 Azyi wschodniej. Księżyc wschodzi u nas

dopiero w półtorej godziny po końcu za
ćmienia, którego wielkość wyniesie 0,244, 
przyjmując średnicę księżyca za jedność. 
Dnia 23 marca o godzinie 4 minut 20 rano 
księżyc zakrywa gwiazdę pierwszej wielko
ści, a mianowicie Kłos Panny.

Dnia 20 o godzinie 3 po południu prze
chodzi słońce przez punkt równonocny, 
wkraczając na stronę północną nieba, co 
północnej półkuli ziemi początek wiosny 
astronomicznej przynosi.

  S. K.

Drobne -wiadomoóei.
Wypadek kolejowy. Na drodze żelaznej 

orleańskiej, między Montbazon a Tours, 
wywrócony został przez burzę słup tele
graficzny, przyczem druty owinęły się do
koła kół lokomotywy pociągu towarowego, 
a w miarę, jak  pociąg biegł, wywracał i po
rywał ze sobą dalsze słupy. Zdołano wre
szcie pociąg wstrzymać, lokomotywa jednak 
uległa znacznym uszkodzeniom.

Mur chiński. Pewien inżynier amerykań- 
j ski, który miał niedawno sposobność obej

rzenia zbliska sławnego muru chińskiego, 
podaje o nim kilka ciekawych szczegółów. 
Wysokość średnia muru, przynajmniej 
w okolicach przez inżyniera tego zwiedzo
nych, wynosi 5,4 metra, a co 500 metrów 
wznosi się wieżyczka, wysoka na 7,5 m. 
Fundamenty są w ogólności granitowe, po
została zaś część muru z cegieł. Budowa 
zresztą zmienia się, stosownie do warunków 
miejscowych. Korzystano wszędzie z ma- 
teryałów najbliższych i najobfitszych. Mur 
ma przeszło 2000 kilometrów długości; nie 
zatrzymują go ani doliny, ani góry, przer
wy są jedynie dla przepuszczania rzek. 
Szczyt muru jest wyżłobiony, tak, że two
rzy jakby korytarz kryty, którym żołnie
rze, niedostrzeżeni przez nieprzyjaciela, 
przechodzić mogli z jednej wieżyczki do 
drugiej. Mur ten miał być zbudowany 
około roku 200 przed nar. Chr. dla obrony 
przeciw tatarom. (Rćv. Scient.).

O G - Ł O S Z E I S r i  A .

, ,  T e e l u m i e a K M j r " .

Zeszyt styczniowy 1894 roku.
TREŚĆ ZESZYTU: Kościół w Będkowie. — Przymocowanie szyny do podkładu drewnianego, 
za pomocą haków śrubowych.— O współzawodnictwie małych lamp łukowych z palnikami 
gazowymi Auera. — Z wycieczki hutnika do Tyrolu i Styryi. — Krytyka i bibliografia.— 
Przegląd wynalazków, ulepszeń, celniejszych robót i t. d. — Przegląd wystaw, kongre
sów i t. d.—Sprawozdania z posiedzeń stowarzyszeń technicznych. — Kronika bieżąca. — 

5 tablic rysunków.—Ogłoszenia zakładów fabrycznych, biur technicznych i t. d.



X II W SZEC H ŚW IA T.

Zaproszenie do przedpłaty

Z IEM IAN IN A .
R o k  4 4 .

ZIEMIANIN, tygodnik rolniczo-przemysłowy, wychodzi co sobotę w Poznaniu, w zmie
nionym formacie wielkiego 1 —1 ' / 2 arkusza druku, często Z rycinam i.

Pismo to poświęcone sprawom ekonomicznym wiejskim, wszelkim gałęziom rolnictwa 
i przemysłu rolniczego oraz hodowli inwentarza żywego,

ZIEMIANINA zapisywać można na pocztach całego państwa, gdzie posiada debit poczto
wy, albo też w Składzie głównym na Rossyę w Księgarni Maurycego Orgelbranda w W arsza
w ie, Krakowskie-Przedmieście, naprzeciwko posągu Kopernika. — Najlepiej zapisywać 
ZIEMIANINA wprost w Redakcyi w Poznaniu, Plac Piotra Nr 4  r; a w tym razie odbiera się 
pismo regularnie pod opaską.

Prenumerata rocznie w Poznaniu w Redakcyi włącznie z kosztem przesyłki rs. 5, 
półrocznie rs. 2 kop. 5 0 . C en a z n i z o n a  dla urzędników gospodarczych i niezamożnybh gospo
darzy r s . 4L r o c z n ie ,  którą z góry na cały rok przestać należy.—  Cena rocznie w Warszawie 
w Księgarni Maurycego Orgelbranda rs. 6 , półrocznie rs. 3. — Z przesyłką na prowincyą 
rocznie rs. 7 kop. 2 0 , półrocznie rs. 3  kop. 60 .

Redakcya ZIEMIANINA w Poznan:u, Plac Piotra 4  r.

Począwszy od dnia 1-go Października r. z.

w y c h o d z i  w W a r s z a w i e  w k a ż d ą  s o b o t ę :

T Y G O D N I K ,
poświęcony sprawom przemysłu cukrowniczego oraz pokrewnej

gałęzi rolnictwa.
W program  wydawnictwa wchodzą wszelkie prace z zakresu techniki i ekonomi
ki przemysłu cukrowniczego, agronomii, hodowli buraków i nasion, zestawienia 
statystyczne, referaty z fachowej literatury zagranicznej, sprawozdania z prze
biegu robót w cukrowniach, korespondencye, informacye i sprawozdania handlo
we ze wszystkich rynków cukrowych i t. p. oraz ogłoszenia odnoszące się do tej

gałęzi przemysłu.
Przedpłata w ynosi rocznie rubli 12, półrocznie rubli O

w raz z przesyłką.
C en a o g ło s z e ń :  Za całą stronę (in octavo} i-ubli 7, za pół strony rubli 

4, za jednę czwartą strony rub. 2 kop. 50; ogłoszenia drobne z zaofiarowaniem 
pracy po 50 kop. jednorazowo. Przy ogłoszeniach powtarzanych odstępuje się 
znaczny stosownie do ilości rabat.

Biuro Redakcyi i Admiuistracyi mieści się przy ul. Włodzimierskiej Nr 6.
T e le fo n u  K r  4LGO.

3 o 3 b o ic h o  Il,eH3ypoio. B a p m a s a , 1 8  fI>eBpa.»a 1 8 9 4  r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.


