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l chemii chlorofilu.
Niema chyba związku chemicznego, które

go poznanie budowy chemicznej byłoby bar
dziej pożądane, niż chlorofil. Z nim bowiem 
łączy się cały szereg kwestyj pierwszorzędnej 
wagi. Świat zwierzęcy żyje produktami 
roślinnemi, lecz nie może asymilować bez
pośrednio produktów prostych, znajdujących 
się w przyrodzie t. zw. nieorganicznej, nie 
może wytwarzać z nich podstaw swego bytu: 
białka i wodanów węgla, i skazany jest 
przeto na konsumcyą tych produktów jedy- 
nie, które mu roślina przygotuje skutkiem 
swej zdolności przetwarzania azotu i węgla, 
znajdujących się pod postacią prostych 
związków w atmosferze i glebie, w białko 
i wodany węgla. Zdolność tę zaś swoję ro
śliny zawdzięczają chlorofilowi i choć dzisiaj 
nic ma bezwzględnej wartości zdanie, że 
tylko istoty obdarzone chlorofilem są zdolne 
do przetwarzania dwutlenku węgla na związ
ki bardziej złożone, nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że chlorofil w gospodarce pań
stwa roślinnego, a pośrednio zwierzęcego, |

jest niezbędnym, że bez niego nie istniałby 
wodorost, nie istniałby też człowiek. W ażna 
to zaiste była chwila, kiedy na globie naszym 
powstała kombinacya atomów, odpowiadają
ca cząsteczce chlorofilu,' kiedy_mocą'warun- 
ków panujących w otoczonej mrokiem prze
szłości’ powstała „komórka zielona,” kiedy 
wytworzyło się tym sposobem podścielisko 
dla żywota tego, co zowią komórką bezbarw
ną. Kombinacya owa atomów umożliwiła 
proces zwany walką o byt, umożliwiła życie 
jednej istoty kosztem drugiej, dała hasło do 
pierwszych gwałtów i dramatów, których 
suma stanowi życie, dała pierwszy impuls do 
wielkiego procesu stopniowego różnicowania 
i doskonalenia się, którego ostatnim wyra
zem jest z jednej strony samodzielna roślina 
jawnokwiatowa, a z drugiej strony zależny 
od niej człowiek. Nie dziw więc, że od chwili, 
kiedy zdobyto przeświadczenie o niezmiernej 
ważności chlorofilu, starano się zgłębić jego 
naturę chemiczną. L iteratura, dotycząca 
tego przedmiotu, jest nieporównanie bogata. 
Uczeni niemal wszystkich narodów cywilizo
wanych kusili się o odsłonięcie, chociażby 
tylko nieznaczne, zasłony, otaczającej ta 
jemnicę owego warsztatu zaiste najcudo
wniejszej działalności przyrody i chociaż re
zultaty dotychczas otrzymane nie są bynaj
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mniej świetne, zdobyliśmy jednak  wiązankę 
faktów, które dowodzą, że i chemia chlorofilu 
jest przystępna badaniu i że wytrwała a cier
pliwa praca nigdy nie pozostanie bez owoców. 
Ze względu na niezmierną doniosłość chlo
rofilu będzie, przypuszczam, rzeczą uspra
wiedliwioną, jeżeli już teraz postaram  się 
zapoznać czytelnika z całokształtem  dzisiej
szej chemii tego ciała.

Metoda, zapomocą której wyosobnia się 
chlorofil z zielonych części roślin, odkrytą 
została już przez Rouella. Polega na trak 
towaniu ich alkoholem, w którym chlorofil 
się rozpuszcza. Dotychczas nie udało się 
wszelako wyosobnić z tego roztworu czystego 
chlorofilu. Skutkiem tego nie znamy do
kładnie jego fizycznych i chemicznych włas
ności, możemy o nich sądzić tylko w przybli
żeniu na zasadzie zachowania się roztworu 
alkoholowego i innych roztworów, otrzyma
nych z poprzedniego.

Pod względem fizycznym roztwory chloro
filowe są bardzo ciekawe. Barwa ich jest 
szmaragdowo-zielona, z prześliczną fluore- 
scencyą krwawo-czerwoną a widmo absorp
cyjne ich, odkryte przez B rew stera i przez 
niego gruntowniej badane, często było przed
miotem zajmujących badań fizyczno-fizyolo* 
gicznych. Dłużej zastanawiać się nad zdo' 
bytem i rezultatam i nie możemy na tem 
miejscu, zaznaczę jeno, źe widmo absorpcyj
ne składa się z czterech smug, z pomiędzy 
których pierwsza, położona w części czerwo
nej widma, jest najwyraźniejsza. Natężenie 
pozostałych trzech stopniowo się zmniejsza, 
a niektórzy badacze przypuszczają nawet, że 
czwarta, ostatnia, nie jest wywoływana przez 
czysty chlorofil, lecz raczej przez częściowy 
rozkład  jego pod wpływem kwasów roślin
nych, dostarczanych obok chlorofilu z roślin. 
Przypuszczenie to utrwala się jeszcze przez 
fakt, że pierwszy, dokładniej zbadany po
chodny produkt chlorofilu, utworzony pod 
wpływem kwasów, posiada widmo absorpcyj
ne z czterema smugami.

Światło fluorescyjne roztworów chlorofilu 
składa się z św iatła czerwonego o falach, 
mówiąc nawiasem, tej samej w przybliżeniu 
długości, co światło absorbowane, odpowia
dające położeniu pierwszej wstęgi absorpcyj
nej, znajdującej się w czerwonej części 
widma.

Roztwory alkoholowe chlorofilu są bardzo 
wrażliwe na działanie światła; po pewnym 
czasie tracą  one na słońcu zieloną barwę, 
przyczem, jak  dowiódł Senebier, zjawisko 
nie jest bynajmniej następstwem działania 
promieni cieplikowych lecz wyłącznie świetl
nych. Zachowanie się to nie wyróżnia 
zresztą chlorofilu z pomiędzy wielu innych 
barwników naturalnych i sztucznych; wiele 
z nich, jak  wiadomo, również na świetle 
blaknie lub nawet zupełnie się odbarwia.

N a  szczególną uwagę zasługuje działanie 
kwasów na chlorofil. Pod ich wpływem bar
wa roztworów alkoholowych szybko lub po
wolnie, względnie dó siły kwasu, zmienia się 
na żółto-brunatną, a spektroskop natychmiast 
wskazuje, że chlorofil musiał w tych warun
kach uledz jakiejś zmianie, gdyż widmo roz
tworu zawiera obecnie cztery lub pięć prąż
ków, ułożonych nieco inaczej niż w widmie 
chlorofilu normalnego. Zjawisko to nazy
wano dawniej modyfikacyą chlorofilu, a przy
czyny jego zupełnie nie znano. Dopiero 
z chwilą ogłoszenia badań Hoppe-Seylera 
i Tschircha przypuszczano, źe zagadka jego 
została rozwiązana. Hoppe-Seyler wydzielił 
mianowicie z wyciągów alkoholowych liści 
ciało, rzekomo krystaliczne, które pod wzglę
dem optycznym, jak  dowodził Tschirch, za
chowywało się tak  jak  wyżej wspomniane 
zmodyfikowane roztwory alkoholu. Z  bie
giem wszakże czasu pokazało się, że związek 
otrzymany przez Hoppe-Seylera, nazwany 
chlorofilanem, nie jest związkiem jednolitym, 
indywiduum chemicznem, lecz mieszaniną 
co najmniej dwu ciał nazwanych filoksantyną 
i filocyaniną. Pomimo tego badania Hoppe- 
Seylera nad chlorofilanem nie są zupełnie 
pozbawione wartości: z wyników ich badacz 
ten wysnuł pogląd na naturę chemiczną chlo
rofilu, w którym może zawarte jest ziarno 
prawdy. Chlorofilan mianowicie pod wpły
wem alkalij gryzących rozkłada się, tworząc 
cholinę, pewną zasadę organiczną, gliceryno
wą, następnie kwas fosforny i w końcu pewne 
ciało barwne, nazwane kwasem chlorofilano- 
wym. Ponieważ cholina, gliceryna i kwas 
fosforny często występują jako części skła
dowe pewnych ciał roślinnych i zwierzęcych, 
zwanych lecytynami, Hoppe-Seyler wnioskuje, 
że i chlorofilan, a zatem i chlorofil należą do 
gromady lecytyn. Czy pogląd powyższy ma
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wartość naukową dziś trudno przesądzać, 
w każdym jednak razie może on się odnosić 
tylko do jednej z części składowych chlorofi- 
lanu, mianowicie do filoksantyny, albowiem 
filocyaninę otrzymano wolną od popiołu.

Wyżej nadmieniłem, że działanie kwasów 
na roztwory alkoholowe chlorofilu nie jest 
jednakowe, że stosownie do siły kwasu otrzy
muje się roztwory posiadające widma absorp
cyjne z czterema lub pięcioma smugami. 
Fakt ten dawniej już znany, zbadany został 
dokładnie przez dwu badaczów angielskich, 
Russella i L apraika. W ykazali oni, że 
przez dodanie kropli kwasu octowego do 
alkoholowego roztworu chlorofilu barwa 
roztworu zmienia się nadzwyczaj mało i że 
widmo jego różni się od widma roztworu nie- 
zakwaszonego tem, że wszystkie smugi wy
stępują znacznie wyraźniej i że czwarta 
smuga, ułożona w zielonej i błękitnej części 
widma, jest znacznie ciemniejsza. Takie i 
własności roztwór zachowuje przez długi 
czas, widmo nie ulega dalszej zmianie. Po
dobne zjawisko spostrzegamy przy użyciu j  

kwasu winnego; stadyum początkowe działa
nia tego kwasu na chlorofil charakteryzuje 
się powstaniem płynu, którego widmo składa 
się z czterech smug absorpcyjnych. Po nie
jakim jednak czasie spostrzedz się daje two
rzenie piątej smugi, której natężenie wciąż 
wzrasta i w końcu dorównywa smudze pierw
szej, ułożonej w czerwonej części widma. 
Własności te roztwór zachowuje przez czas 
nieograniczony, jeżeli jest trzymany w ciem
ności i chroniony od przystępu powietrza. 
Jeżeli w końcu , zamiast kwasu octowego 
i winnego użyjemy mocnego kwasu mineral
nego, np. kwasu solnego, to zauważymy, źe 
roztwór posiadać będzie natychmiast po do
daniu tego kwasu własności, które charakte- 
ryzują końcowe stadyum działania kwasu 
winnego na chlorofil, to jes t otrzymamy roz
twór z widmem absorpcyjnem, składającem 
się z pięciu smug.

Zjawisk tych też przez długi czas nie 
umiano wytłumaczyć, dopiero Schunck i autor 
niniejszego wypowiedzieli przypuszczenie, źe 
zależy ono od stopniowego tworzenia się 
filoksantyny i filocyaniny pod wpływem do
danych kwasów i źe tworzenie się jednego 
lub drugiego ze wspomnianych związków 
zależy od siły tych czynników, źe więc przez

działanie stosunkowo słabego kwasu, jakim 
jest kwas octowy, z chlorofilu tworzy się tyl
ko filoksantyna, że z ostatniej przez dłuższe 
działanie kwasu winnego powstaje filocyani- 
na i że w końcu przy użyciu mocnego kwasu 
solnego stadyum tworzenia filoksantyny nie 
jest widoczne z powodu nader szybkiej prze
miany jej pod wpływem kwasu solnego w filo
cyaninę. Pogląd ten nie był nieprawdopo
dobnym albowiem filoksantyna w stanie 
czystym posiada widmo z czterema smugami 
a filocyanina z pięcioma, udowodnionym zaś 
on został ostatecznie, gdy wspomniani auto- 
rowie wykazali, że filoksantyna pod wpływem 
kwasów rzeczywiście przemienia się w filo
cyaninę.

(Dok. nast.).

D r L .  Marchlewski.

J akób T eodor K leju

i

L udwik Bojahus.

Kartka z dziejów nauki w Królestwie Polsklem.

Nowy kierunek w badaniach, dotyczących 
j świata zwierzęcego, kierunek różniący się 

wielce od poprzedniego, jałowego, pozbawio
nego ogólnych myśli przewodnich, ujawnił się 

; w osiemnastem oraz bieźącem stuleciu. T. z.
filozofowie przyrody w Niemczech i we F ran- 

; cyi jak  Oken, F rank, Spix, Geoffroy de St. 
Hilaire i inni, pozostający pod wpływem dą
żeń filozoficznych ogólnych osiemnastego 
wieku, a w następstwie liczni uczeni, pozosta
jący pod wpływem nauki Lam arcka i Darwi
na — wprowadzili do zoologii pierwiastek 
filozoficzny; nauka ta  przestała być czysto 
opisową, ale wsparta na anatomii porównaw
czej i historyi rozwoju, stała  się umiejętno
ścią w prawdziwem znaczeniu tego wyrazu, 
umiejętnością dążącą nietylko do ścisłego 
poznawania i opisywania otaczających przed-
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miotów lub zjawisk, lecz nadto do przyczyno
wego wyjaśniania tychże i do uogólniania 
empirycznie zdobywanych faktów.

T. z. okres morfologii na zachodzie, okres, 
w którym działali tak genialni ludzie jak  
Burdach, C. G. Carus, W olfgang Goethe, 
Kielmeyer, Geoffroy-Saint-H ilaire, Jerzy  
Cuvier, Lam arck, E rnest H enryk W eber, J a n  
M uller i liczni inni, m iał i w ziemiach pol
skich znakomitego swego przedstawiciela; 
był nim głośny anatom Ludwik Bojanus, pro
fesor uniwersytetu wileńskiego.

Okres ten miał za swego poprzednika t. z. 
okres systematyki, którego najwybitniejszym 
przedstawicielem był genialny przyrodnik 
szwedzki, K arol Lineusz. Epoka ta  była 
koniecznym wynikiem dziejowego rozwoju 
zoologii, a jakkolwiek jej kierunek grzeszył 
jednostronnością, jednakże pod wielu wzglę
dami wielce się przyczyniła do postępu zoo
logii. W  Królestwie znakomitym przed
stawicielem tej epoki był mąż głębokiej 
i rozległej wiedzy, Jakób Teodor Klein 
z Gdańska, uważany przez niektórych przy
rodników za duchowego poprzednika Li- 
neusza.

O tych dwu znakomitych uczonych, tak  
mało znanych ogółowi naszemu, a jednak 
należących do najwybitniejszych naszych 
przyrodników, zamierzam krótką podać wia
domość.

J .  T. K lein urodził się w Królewcu w r. 
1685 i był synem poważanego urzędnika są
dowego. Od r. 1713 mieszkał stale w G dań
sku. W krótce po przybyciu do Gdańska, 
Klein, posiadający oprócz głębokiej wiedzy 
przyrodniczej rozległe także wiadomości praw
nicze, został sekretarzem  senatu tego miasta. 
M iasto to utrzymywało t. z. rezydenta na 
dworze króla polskiego, i oto K lein mianowany 
został w r. 1714 „rezydentem przy dworze,” 
k tó rą to godność piastował do r. 1716. U m arł 
w lutym r. 1759, mając la t 73. P isa ł w ję 
zyku, jak  to wówczas było w modzie, prze
ważnie łacińskim, w części atoli w niemieckim, 
w dziele zaś p. t. „Stem m ata avium, X L  ta- 
bulis aeneis o rna ta” podał obok łacińskiej 
i polską nomenklaturę ptaków, których wi
zerunki umieścił na tablicach.

Bentkowski w swojej „Historyi literatury 
polskiej” (tom I I ,  str. 412 i 413) wylicza 
wszystkie pisma Kleina, odnoszące się do

nauk przyrodniczych, a mianowicie do zoo
logii, botaniki i mineralogii, a d r Zakrzewski 
w swojej „Geschichte des WeichselzopiFes” 
podaje tytuły kilku prac K leina z zakresu 
medycyny, a mianowicie traktujące głównie
0 kołtunie (Plica polonica); kwestye te inte
resowały naszego uczonego, jakkolwiek nie 
był lekarzem (patrz: L. Gąsiorowski „Zbiór 
wiadomości do historyi sztuki lekarskiej 
w Polsce od czasów najdawniejszych aż do 
najnowszych” 1853, tom I I ,  str. 361).

Ponieważ zadaniem niniejszej pracy jest 
przedstawienie sylwetki Kleina jako zoologa, 
oraz wykazanie stanowiska, jakie zajął ten 
uczony w dziejach zoologii, pominiemy przeto 
w tem  miejscu dzieła Kleina, odnoszące się 
do innych gałęzi nauk przyrodniczych, a przy
toczymy tylko najważniejsze jego pisma zoo
logiczne, pisma, które miały też największe 
znaczenie w historyi nauki.

W  r. 1731 wydał Klein dziełko p. t. „De- 
scriptiones tubulorum  m arinorum ,” w którem 
opisał rurki wytwarzane przez różne zwie
rzę ta  morskie i przez nie zamieszkiwane. 
W  r. 1734 ogłosił wielkie dzieło, opatrzone 
trzydziestu sześciu tablicami rysunków, a za
tytułowane „Echinodermatum naturalis dispo- 
sitio.” W  dziele tem podał nasz zoolog 
klasyfikacyą i opis systematyczny różnych 
gatunków jeżowców morskich. P raca  ta  
m iała tak doniosłe znaczenie w systematyce 
szkarłupni, że przez długi czas wszyscy póź
niejsi naturaliści opierali się na niej; wkrótce 
przełożono ją  na język francuski.

Jeszcze słynniejszą pracą Kleina była: 
„H istoriae piscium naturalis promovendae 
missi 5. cum praefacione de piscium auditu;” 
wielkie to dzieło in 4-o wyszło w pięciu ze
szytach w latach 1740 do 1749 i opatrzone 
było bardzo licznemi i jak  naówczas pięknie 
wykonanemi rysunkami. Cztery ostatnie ze
szyty dzieła trak tu ją  o systematyce ryb; 
au tor podaje tu  opisy wielu bardzo rodzajów
1 licznych bardzo gatunków, w pierwszym zaś 
zeszycie znajdujemy przyczynki do anatomii 
ryb, a mianowicie do anatomii organu słu
chowego; autor opisuje błędnik kostny i bło
niasty ucha u różnych gatunków ryb, szcze
gółowo zatrzymując się nad t. z. kamykami 
słuchowemi, t. j. zwapniałemi twardemi 
utworami, dosięgającemi u ryb znacznych 
stosunkowo rozmiarów i umieszczonemi
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w wnętrzu miękkich, błoniastych części 
ucha.

Z  innych prac zoologicznych Kleina zasłu
gują na wymienienie: „Summa dubiorum 
circa classes quadrupedum et amphibiorum 
Linnaei” 1743, w którem to dziele Klein 
w sposób bardzo surowy, a nawet nieprzyzwoi
ty krytykuje Klasyfikacye zoologiczne Li- 
neusza; w tym to czasie bowiem ukazało się 
pierwsze wydanie dzieła znakomitego przy
rodnika szwedzkiego. Następnie ogłosił 
„Historiae avium prodromus,“ a wkrótce po
tem „Quadrupedum dispositio et brevis hi
storia naturalis,“ „Tentamen methodi ostra- 
cologiae* i „Tentamen herpetologiae.“ 
W  pierwszem z ostatnio wymienionych dzieł 
podaje Klein przez siebie samego obmyślaną 
klasyfikacyą ptaków, w drugiem—ssaków, 
w trzeciem—skorupiaków, w ostatniem — 
beznogich gadów i zwierząt do gadów bezno
gich podobnych (np. pijawek, dżdżownic). 
W ostatniem swem dziele „Stem m ata avium 
X L  tabulis aeneis ornata“ podaje Klein na 
tablicach rysunki ptaków według systemu 
własnego, załączając przytem, jak  powie
dzieliśmy, nomenklaturę polską obok ła 
cińskiej.

Wymieniwszy najważniejsze prace zoolo
giczne Kleina, rozpatrzmy teraz w ogólności 
stanowisko tego badacza w nauce, a  przede- 
wszystkiem oceńmy go jako twórcę nowego 
systemu zoologicznego.

„Pomimo wielu błędów systemu Kleina 
i pomimo znacznej powierzchowności tegoż— 
mówi W iktor Carus w swej Historyi zoolo
gii ')—system ten jest jednak objawem nad
zwyczaj znamiennym tak  ze względu na epokę, 
w której powstał, jakoteż na różnostronne 
wymagania."

Pomysły i poglądy K leina cechuje nad
zwyczajna samodzielność. Nie ogląda się on 
na innych przyrodników, lecz wszędzie prze
prowadza własne a oryginalne poglądy. 
Samodzielność ta  przejawia się w podziałach 
(systemach) Kleina, które ten ostatni two
rzył nietylko dla całego wogóle świata zwie
rzęcego, lecz w równej mierze i dla licznych 
bardzo poszczególnych grup zwierząt. Po-

') J. V. Carus. Geschichte der Zoologie. 
1872.

działy Kleina były atoli wszystkie nadzwy
czaj sztuczne, pozbawione wszelkiej zasady 
naturalnego pokrewieństwa, nie oparte na 
danych anatomicznych, lecz przeważnie lub 
wyłącznie na znamionach czysto zewnętrz
nych, po największej części bardzo powierz, 
chownych, jakkolwiek przeprowadzone były 
nader logicznie i konsekwentnie.

I  tak Klein dzieli cały świat zwierzęcy na 
dwie wielkie grupy: zwierzęta opatrzone no
gami i nieposiadające nóg czyli beznogie. 
Pierwsza grupa dzieli się na zwierzęta czwo
ronogie, dwunogie i wielonogie. Do czworo
nogich należą równonogie i nierównonogie; 
pierwsze dzielą się na pięć „klas“: 1) „cało- 
nogie“ (jednokopytne), 2) „szczepnonogie,“ 
3) „palconogie,“ 4) mające nogi do pływania, 
5) opatrzone tarczami (żółwie). P ią ta  klasa 
oparta jest zatem na znamionach zupełnie 
innego rodzaju. Do „palconogich11 („digi- 
ta ta “) należą albo zwierzęta z uszami ze- 
wnętrznemi (a więc palconogie ssaki), albo 
też pozbawione uszu zewnętrznych (jaszczur
ki, krokodyle, salamandry, kameleony). 
W  układzie tym znajdujemy zatem nadzwy
czajną pstrociznę, obok siebie zestawione są 
zwierzęta o najzupełniej odmiennej budowie. 
J a k  dalece podział Kleina jest sztuczny i jak  
dalece nie uwzględnia istotnych znamion 
organizacyi, pokazuje nam klasyfikacya czwo
ronożnych nierównonogich; tutaj bowiem 
znajdujemy obok siebie np. małpy i niedźwie
dzie, jako mające przednie kończyny podobne 
nieco do rąk  ludzkich. Do dwunogich zali
cza Klein, oprócz ptaków, które dzieli na 
dwu-, trój-, cztero-, pięcio- i sześcio- (!) palco
we, jeszcze foki i pokrewne postaci. Do 
wielonogich zalicza skorupiaki, niedźwiadki, 
owady. Podział tych ostatnich opiera się na 
obecności i liczbie nóg i skrzydeł. Jeszcze 
oryginalniejsze mixtum compositum przed
stawiają zwierzęta beznogie w układzie Klei
na. Dzieli je  nasz zoolog na cztery grupy: 
1) gady, nazwane po łacinie „Reptilia,“ do 
których należą nagie robaki, nagie ślimaki 
i węże, 2) płetwowate, do której należą ryby, 
3) promieniaki, do których Klein zalicza nie
tylko rozgwiazdy, lecz także nagie głowonogi, 
opierając się na tem, że odnoża głowonogów 
m ają podobieństwo do promieni, 4) zwierzęta 
o nieregularnych postaciach; tu  należą np. 
strzykwy (Holothuria), pióra morskie i t. d.,
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słowem—najrozmaitsze formy zwierząt, nie- j  

mające z sobą nic wspólnego.
Z tego króciutkiego przeglądu systemu 

Kleina łatwo ocenić, jak  mało naukową była 
jego klasyfikacya zwierząt. System opierał 
się na cechach najzupełniej podrzędnych, 
nie uwzględniał anatomicznej budowy zwie
rząt; stąd owo, tak  dziwacznem nam się 
obecnie wydające, łączenie w jednej grupie 
postaci z najzupełniej odmienną organi- 
zacyą.

Pomimo, źe sąd nasz o podziałach K leina 
musi wypaść niekorzystnie, niemniej przeto 
oddać należy temu uczonemu sprawiedliwość, 
że był wielce konsekwentny w swoich rozu
mowaniach i że zdołał w swym systemie ogar
nąć cały świat zwierzęcy, tak  szczegółowo 
przeprowadzając klasyfikacyą poprzez wszyst
kie grupy zwierząt, jak  tego żaden zoolog do 
jego czasów nie był uczynił. Prof. J .  W iktor 
Carus w swej H istoryi zoologii (str. 490) wy
powiada słuszną uwagę, źe wiedza zoolo
giczna nie byłaby z pewnością tak  łatwo i tak  
szczęśliwie wybrnęła z okresu, przez który 
historyczna konieczność przejść jej nakazy
wała, gdyby nie pomysły K leina, który we 
wszystkich grupach zwierzęcych z całą 
dokładnością wykazywał bezpodstawność 
i chwiejność istniejących układów. Próby 
systematyczne Kleina przyspieszyły, że tak  
powiem, fermentowanie w owym jałowym 
zakresie systematyki, kiedy szło tylko o ka
talogowe szeregowanie form bez względu na 
istotne nici pokrewieństwa genealogicznego 
pomiędzy grupami zwierząt; prace K leina 
przyczyniły się do szybszego upadku tego 
okresu i do przekonania naturalistów, źe 
wszelki, chociażby najlogiczniejszy system, 
oparty na pewnej tylko grupie znamion, 
musi Jbyć zawsze sztucznym i nie daje poję
cia o istotnem pokrewieństwie form zwierzę
cych.

Dzieła K leina były nadzwyczaj cenione 
przez współczesnych i późniejszych pisarzy. 
J a n  Chrzciciel Dubois, urodzony w Burgun- 
dyi (w r. 1751), a zamianowany wskutek s ta 
rań  księcia A dam a Czartoryskiego, który go 
poznał w Paryżu, profesorem w korpusie 
kadetów w W arszawie (1775), znakomity 
znawca pism autorów polskich z dziedziny 
nauk przyrodniczych, oddaje mu ogromne po
chwały w swojej „Essai sur 1’histoire litte-

raire de Pologne” (Berlin, 1778), nazywając 
go jednym z autorów północnej Europy, któ
rem u nauki przyrodnicze najwięcej są obo
wiązane.

Klein nietylko imponował ogromną eru- 
dycyą i wielką ilością prac naukowych, ale 
zarówno także jako obywatel kra ju  niemałe 
położył zasługi dla nauki ojczystej, był bo
wiem jednym z założycieli i je d ń y m z n a j-  
cźynniejszych członków towarzystwa „bada
czy przyrody” w Gdańsku '), które to towa
rzystwo wydało w r. 1/47 pierwszy tom 
swoich pamiętników, p. t. „Doświadczenia 
i rozprawy towarzystwa badaczów przyrody.” 
W  tomie tym zamieszczone były między in- 
nemi rozprawy Kleina i stanowiły, zdaniem 
Duboisa, najbardziej zajmującą część wy
dawnictwa.

W  odmiennym od K leina kierunku praco
wał znakomity profesor byłego uniwersytetu 
wileńskiego, Ludwik H enryk Bojanus. D zia
łalność jego naukowa przypadła na inną 
epokę rozwoju zoologii, na t. z. okres morfo
logii, w którym w przeciwstawieniu do okre
su systematyki, rzucono się z zapałem do 
anatomii zwierząt, porównywano organy 
i części ciała w obrębie tego samego ustroju, 
jakoteż u różnych postaci zwierzęcych.

B adania morfologiczne w tej epoce były 
tak  silnie zabarwione filozoficznym sposobem 
traktow ania pytań anatomicznych, że słusznie 
niektórzy autorowie nazywają tę  epokę — 
okresem filozofii morfologii.

W  drugiej połowie 18-go stulecia pod 
wpływem kierunków filozoficznych oraz oży
wionych dociekań, zaczęło się rozwijać śród 
badaczy przyrody dążenie do tworzenia sy- 
stematów filozoficznych. Dało to początek 
t. z. filozofii przyrody czyli „naturfilozofii.”

*) Pierwsze towarzystwo badaczów przyrody 
na ziemiach polskich powstało w Gdańsku w r. 
1720 i trwało przez la t 7. Pierwszy pomysł do 
założenia tego towarzystwa powziął jeszcze w r. 
1670 Izrael Conradt (Dubois, Essais str. 545, 
Cuvier, Hist. nauk przyr., przekład Belkego 
i Kremera, 1854, str. 351). Około r. 1742 
utworzyło się tamże drugie takie towarzystwo, 
w założeniu którego wziął właśnie czynny udział 
Teodor Klein, ówczesny pierwszy sekretarz 
miasta.
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Starano się mianowicie możliwie jaknaj- 
szerzej uogólniać różne grupy faktów przy
rodniczych, tworzyć dedukcyjnie pewne sy- 
stematy, podciągać pod nie całe szeregi 
zjawisk, przyczem nie zawsze jednak opiera
no się na faktach, lecz często puszczano wo
dze wyobraźni.

Teoiye „naturfilozofów,” stosując się do 
całego wszechbytu, dotyczyły także w znacz
nej mierze biologii, specyalnie zaś morfologii. 
Moźnaby nawet powiedzieć, źe teorye morfo
logiczne, t. j. dotyczące budowy organizmów, 
zajmowały stosunkowo nadzwyczaj wybitne 
stanowisko pośród innych ówczesnych teoryj 
ogólno-przyrodniczych, a jakkolwiek po więk
szej części były błędno i nieuzasadnione, 
przyniosły jednak pożytek nauce już przez to 
jedno, źe wprowadziły do anatomii element 
filozoficzny, pierwiastek syntetycznego uogól
niania.’

Tak, W olfgang Goethe w dziele swem 
„O przeobrażaniu się roślin” (1790) wypowie
dział po raz pierwszy myśl, że liczne, na po
zór najzupełniej odmienne organy roślinne, 
jak  np. działki kielicha kwiatowego, płatki 
korony, pręciki i słupki są tylko przeobrażo- I 
nemi i zmienionemi organami zasadniczemi, 
a mianowicie liśćmi. Myśl ta, bardzo trafna 
i wierna w szczegółach, miała także ogólniej
szą doniosłość, kryła się w niej bowiem idea 
o organach homologicznych t. j. równoznacz
nych pod względem morfologicznym, jakkol
wiek różnych pod względem czynnościowym. 
W  drugiem swem dziele p. t. „W stęp ogólny 
do anatomii porównawczej” Goethe wypo
wiedział myśl, że jedne części ciała zwierzę
cego rozrastają się kosztem innych -i że to 
ma tłumaczyć jakoby liczne strony organi
zacji; tak  np. u żyrafy szyja i nogi rozrosły 
się kosztem tułowia, który z tego powodu 
jest tak krótki, u k re ta  natomiast tułów jest 
długi dlatego, że kończyny zostały bardzo 
skrócone i t. p. Myśl ta  nie ma uzasadnie
nia naukowego, a przytaczamy ją  tylko 
w celu wykazania, jak  filozofowie przyrody 
starali się wyjaśniać stosunki anatomiczne 
zapomocą pewnych ogólnych zasad morfolo
gicznych.

Inny uczony tegoż okresu, Kiclmeyer 
z Tubingi, ogłosił w r. 1796 rzecz o stopnio
wym rozwoju organizmów i pierwszy rzucił 
myśl, że kolejne stadya rozwoju osobnika od

powiadają przedstawicielom coraz to wyż
szych gromad zwierzęcych. N ader liczni 
badacze tegoż okresu zajmowali się ze szcze
gólnym zapałem anatomią porównawczą 
szkieletu, jak np. Oken, F rank, Geoffroy S-t 
Hilaire, Goethe, Spix, Carus, Bojanus i inni. 
Uczeni ci porównywali różne kości tak  w obrę
bie jednego ustroju, jakoteż u rozmaitych 
przedstawicieli kręgowców i wygłaszali w tym 
Względzie liczne teorye („teoryą czaszki," 
„teoryą kręgu“ i t. p.), które opierały się 
jednak po największej części nie na istotny cli, 
lecz na powierzchownych tylko podobień
stwach i nie uwzględniały wcale dowodów 
embryologicznych, które stanowią w tego ro
dzaju dociekaniach nadzwyczaj ważne kry- 
teryum.

W tej to epoce filozofii morfologii, którą 
staraliśmy się możliwie krótko scharaktery
zować, żył i działał znakomity anatom wi
leński, a w pracach jego przejawia się wi
docznie ten kierunek badań zoologicznych.

Ludwik Henryk Bojanus ‘) urodził się 
w r. 1776 w Alzacyi, w mieście Bicksweiler, 
gdzie pobierał początkowe nauki. Medycynę 
studyował w Jenie i tamże został w r. 1797 
doktorem medycyny i chirurgii. Później 
uczył się jeszcze w W iedniu i tu słuchał wy
kładów słynnego Jan a  P iotra Franka, po- 
czem powrócił do Darm sztatu, gdzie przez 
dwa ła ta  poświęcił się praktyce lekarskiej. 
Około tego czasu zamierzono w księstwie 
hesskiem założyć szkołę weterynaryi i wy
brano Bojanusa na przyszłego jej dyrektora, 
wskutek czego młody uczony wyjechał kosz
tem rządu dla dalszego kształcenia się do 
Alfortu, Paryża, Londynu, a następnie do 
Berlina, Drezna i Kopenhagi. W  Paryżu 
pracował bardzo wiele pod znakomitym 
Jerzym  Guyierem,ojcem anatomii porównaw
czej. W Hanowerze studyował w instytucie 
weterynaryjnym i poświęcał się z zapałem

') Wiadomości o życiu i działalności Bojanu
sa czerpałem z następujących dzieł: 1) L. G%sio- 
rowski, Zbiór wiadomości do historyi sztuki 
lekarskiej w Polsce. Poznań, 1839— 1855 (to
mów 4), 2) Dr Adamowicz, Wizerunki wileńskie 
n-r 11. Wilno, 1836; 3) F . M. Sobieszczauski, 
Wiadomość bibliogr. o życiu i pracach naukowych 
Ludwika Boianusa. Biblioteka warszawska, 
1849.
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anatomii zwierząt domowych. K iedy w r. 
1803 powrócił do Darm sztatu, myśl założe
nia tamże szkoły weterynaryjnej zaniechano 
i dlatego Bojanus, dowiedziawszy się z gazet
0 konkursie na wakujące katedry w uniwer
sytecie wileńskim, podał się na kandydata do 
katedry weterynaryi, przesyłając zarazem 
rozprawę, zawierającą ogólny rozbiór tej 
nauki. W  r. 1806 zawezwany też został 
przez ówczesnego rektora Stroynowskiego do 
W ilna i objął w uniwersytecie katedrę wete
rynaryi oraz anatomii porównawczej, rozpo 
cząwszy swe wykłady lekcyą wstępną: De 
veterinaria medicina excolenda ejusąue disci- 
plina rite  ordinanda.

W  r. 1812 wyjechał z powodu wojny do 
P etersburga i tu pracował nad rozwojem
1 budową błon płodowych u psów i królików, 
wyjaśniwszy między innemi zawiłą budowę 
t. z. omoczni (allantois). Po  powrocie do 
"Wilna zajmował się nader gorliwie anatomią 
porównawczą i sam przygotowywał p rep ara 
ty  zootomiczne, wzbogacając muzeum anato
miczne tak  dalece, że w r. 1823 posiadało 
ono aż 1653 preparatów , z nadzwyczajną su
miennością wykonanych. W  r. 1820 zwierzch
ność uniwersytecka zachęciła Bojanusa do 
utworzenia gabinetu zoologicznego, czem 
uczony ten tak  gorliwie się zajął, że wkrótce 
wszechnica wileńska uzyskała, dzięki nie
zmordowanym jego staraniom, bardzo za
możne muzeum zoologiczne, z którego ucząca 
się młodzież nader wiele mogła korzystać. 
Przez ciąg pobytu swego na wszechnicy wi
leńskiej Bojanus wychował wielu uczniów, 
którzy pracowali nad anatomią porównawczą, 
zoologią i naukami weterynaryjnemi; niektó
rzy z nich objęli później katedry  tych przed
miotów, wykładając już naturalnie w języku 
ojczystym.

W  r. 1820 komisya rządowa wyznań reli
gijnych i oświecenia publicznego w Królestwie 
Polskiem, chcąc założyć szkołę weterynary 
w Marymoncie pod W arszawą, zasięgała 
co do niej zdania uczonego i najwięcej 
w tej mierze doświadczenia mającego Bojanu
sa, który powyższej władzy natychm iast plan 
z bardzo szczegółowo rozwiniętym programem 
nadesłał. Komisya przyjęła plan Bojanusa 
z wdzięcznością i ofiarowała mu medal bity 
na pam iątkę założenia uniwersytetu war
szawskiego (Adamowicz). J a k  ta  szkoła by

ła  później urządzona—mówi G-ąsiorowski') — 
całkiem zbywa na wiadomościach.

Proponowano w r. 18.18 Bojanusowi profe
surę w Berlinie, lecz jej nie przyjął; nie 
przyjął też w Wilnie katedry anatomii ciała 
ludzkiego, ofiarowanej mu po śmierci prof. 
Lobenweina, jako też w dwa lata później ofia
rowanego mu tamże rektorstwa. W krótce 
potem z powodu bardzo nadwątlonego zdro
wia Bojanus otrzymał urlop na nieograniczo
ny czas pobytu zagranicą, dopóki nie wyzdro
wieje. Wyjechawszy tedy wraz z rodziną 
z W ilna, już więcej tego m iasta nie oglądał, 
albowiem w r. 1827 rozstał się z życiem, m a
jąc  lat 51.

Bojanus, jako uczony, mianowicie jako 
anatom  porównawczy, zajmuje nader wy
bitne stanowisko w dziejach biologii. Znako
mity d a r spostrzegawczy, umiejętność zasta
nawiania się nad każdym szczegółem morfo
logicznym, a  nadewszystko umysł syntetycz
ny, zdolny do uogólniania i do wyciągania 
wniosków z obserwowanych faktów—wszyst
kie te zalety odznaczały wybitnie znakomite
go profesora wileńskiego. Najważniejsze 
jego prace z dziedziny anatomii porównaw
czej były następujące:

„De foetus canini velamentis, imprimis de 
ipsa membrana allantoide,“ drukowane w Me- 
moires de l ’acad. Im per. de sciences de 
St-Petersbourg w r. 1815 oraz „Ueber den 
Hundsfoetus“ drukowane w Isis (t. I I I )  
i „Observatio anatom, de foetu canino" dru
kowane w N ora A cta Acad. Caes. Leop. 
T. X — oto trzy rozprawy z dziedziny embryo- 
logii psa, ogłoszone przez Bojanusa po wy- 
jeździe* z W ilna, podczas jego pobytu w P e 
tersburgu.

W  r. 1818 ogłosił w „Isis“ oraz w pamięt
nikach towarzystwa przyrodników w Moskwie 
rozprawy swoje dotyczące osteologii ryb; 
w pracach tych, za przykładem innych 
współczesnych mu anatomów wypowiada 
swój pogląd na skład czaszki rybiej. Jak  
wspomnieliśmy wyżej, filozofowie przyrody 
zapatrywali się na czaszkę kręgowców, jako 
na kompleks kilku zrośniętych z sobą krę
gów (t. z. teorya czaszki). Badania nowszych 
czasów w zupełnie innem świetle przedstawiły

l) 1. c. s tr. 66, t. III.
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te zapatrywania. Studya embryologiczne 
wykazały, źe tylko podstawowe części czaszki 
roz wij aj ą się według tego samego typu co 
kręgosłup,źe są, kompleksem bardzo znacznej 
ilości (kilkunastu) za wiązko w kręgów, zaś kości 
boczne i wierzchnie (t. z. pokrywające) czasz
ki, w których filozofowie przyrody widziel1 
przekształcone części kręgów (łuki kręgów, 
wyrostki ościste i t. d.) rozwijają się według 
zupełnie innego typu, niezależnie od kręgo
słupa i nie są przeto homologiczne z kręgami. 
Otóż i Bojanus za przykładem innych, współ
czesnych mu morfologów rozwinął swoję teo- 
ryą czaszki, uważając tę ostatnią za kompleks 
czterech kręgów, które nazwał: ocznym, języ
kowym, uchowym Okena i nosowym kręgiem 
czaszkowym. Ogłosił następnie kilka roz
praw w celu udowodnienia tej teoryi. W  pra- j 
cach powyższych wypowiedział także pogląd 
na morfologiczne znaczenie pokryw skrzelo- j  

wych u ryb, przypuszczając mylnie, że po
krywy te są częściami oderwanemi od szczęki 
dolnej.

Najznakomitszą pracą Bojanusa, w której 
wygłasza między innemi wszystkie swoje za
patrywania na homologią różnych części 
szkieletu u kręgowców, była anatomia żół
wia europejskiego, wydana połacinie w Wil
nie w drukarni J .  Zawadzkiego w latach 
1819 (tom pierwszy) i 1821 (tom drugi), 
dzieło in folio, opatrzone aż 49 tablicami ry
sunków, przez samego autora wykonanych. 
N a wydanie tej wspaniałej monografii anato
micznej poświęcił całe pięó tysięcy rubli, 
skrzętnie przez siebie zebranych. Dzieło to 
wykończył w ciągu trzech lat, rozebrawszy 
anatomicznie 500 żółwi europejskich. Jerzy 
Cuvier ') wyraził się o tem dziele Bojanusa 
w sposób następujący: „Rozbierał żółwie 
litewskie niezmordowanie przez la t kilka 
i stąd powstała ta  doskonała monografia, 
jakiej o żadnem zwierzęciu nie posiadamy, 
wyjąwszy anatomią ludzką.1* W  dziele tem 
znajdujemy nietylko bardzo szczegółowy roz
biór zootomiczny żółwia, lecz nadto bardzo 
liczne teoretyczne dociekania morfologiczne;

') Historya nauk przyr. według ustnego wy
kładu J . Cuviera, ułożył i uzupełnił P . Madelen 
de S-t Azv, przekład polski Belkego i Kremera. 
Wilno, 1855.

na tablicach obok kości głowowych żółwia 
autor przedstawia kości głowy ludzkiej i ry
biej i przeprowadza homologią różnych czę
ści, jakkolwiek, rzecz naturalna, przy ów
czesnym stanie anatomii porównawczej i em- 
bryologii, z konieczności myli się w wielu 
razach. I  liczne inne narządy ciała żółwia 
Bojanus porównywa z odpowiedniemi orga
nami innych zwierząt kręgowych i człowieka, 
zastanawiając się głęboko nad każdym szcze
gółem anatomicznym.

Ja k  dalece myślącym anatomem był Boja
nus, najwymowniej dowodzi rozprawa jego 
p. t. „Introductio in anatomen comparatum, 
Oratio academica, quam ad inaugurandas in 
Caes. Universitate Yilnensi comparatae ana- 
tomes d. 9 ante Cal. Novbr. 1814 habuit.“ 
J e s t  to lekcya wstępna przy rozpoczęciu wy
kładów anatomii porównawczej. W  rozpra
wie tej autor porównywa narządy oraz 
funkcye wszystkich grup istot organicznych 
poczynając od roślin, a  kończąc na człowieku 
i wykazując na każdym kroku naturalny 
związek i stopniowe doskonalenie się i kom
plikowanie budowy.

Przygotowywał także uczony wileński 
ogromną monografią owcy, wykonawszy do 
piej własnoręcznie aź 600 pięknych rysun
ków (Adamowicz), z powodu jednak wielkiej 
ilości kosztownych tablic dzieło to nie zna
lazło nakładcy.

Bojanus pracował w bardzo rozmaitych 
kierunkach w anatomii zwierząt; nietylko 
interesowały go zwierzęta kręgowe, ale za
równo także i bezkręgowe, nietylko zajmowa
ła  go anatomia zwierząt rozwiniętych, ale 
w równej mierze pojmował także olbrzymią 
doniosłość embryologii, której usilnie się 
poświęcał. Ażeby dać czytelnikowi poję
cie o ogromie pracy naukowej Bojanusa, wy
mienimy jeszcze w krótkości najważniejsze 
jego dzieła, odnoszące się do morfologii zwie
rząt, oprócz tych, które już wyżej przytoczy
liśmy.

Bojanus ogłosił tedy, prócz wymienionych 
prac, rozprawy: o budowie anatomicznej pi
jawki, o anatomii robaków trzewnych (1818),
0 budowie błon płodowych u konia, owcy
1 innych zwierząt (1818, 1822), o pęcherzyku 
pępkowym (vesicula umbilicalis) w płodach 
owiec (1818), o przebiegu nerwu bębenkowe-

j go u cieląt (1818), o narządach oddychania
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i krążenia krwi u małżów czyli mięczaków 
dwuskorupowych (1819) i inne. W  ostatniej 
z wymienionych prac opisał między innemi 
organ wydzielający (nerki) u małżów, który 
to  narząd na cześć znakomitego anatom a zo
stał nazwany organem Bojanusa; nazwa ta 
do dziś dnia przyjętą jest w nauce. Inne, 
liczne prace autora, dotyczące fizyologii 
i weterynaryi, pomijamy.

Jeżeji dodamy nadto do tej sylwetki Boja
nusa, że według świadectwa współczesnych 
był on znakomitym nauczycielem i źe mło
dzież kochała w nim i czciła m istrza, oceni
my łatwo, jak  znakomicie przyczynił się ten 
uczony do uświetnienia wszechnicy wileńskiej, 
której prawdziwą był chlubą i ozdobą.

Prof. Józef Nushaum.
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PB Ó B Y  H O D O W L I

n a s i o n  „ s p o c z y wa j ą c y c h/ *

Często ze zmianą powierzchni gruntu zmie
nia się roślinność a nawet ukazują się ga
tunki roślin, nie spotykane przedtem w danej 
okolicy. W edług Th. H eldreicha, na górze 
Laurion w Attyce, po uprzątnięciu potężne
go odłamu skały, który leżał od czasów s ta 
rożytnych, wystąpiła w znacznej ilości, nie
znana dotąd w A ttyce Silene juvenalis Del. 
jako też Glaucinm sp. Zjawiska podobne tłu 
maczą na tej zasadzie, że w ziemi przechowu
ją  się czyli „spoczywają” nasiona, kłącza, 
bulwy, cebulki i t. p. części dawniejszej ro 
ślinności, nietracąc zdolności kiełkowania 
i wzrastania. Próby ze „spoczywającemi” n a 
sionami rzadko były dokonywane, a kwesty a 
czy nasiona mogą zachowywać siłę kiełkowa
nia i przez jak  długi przeciąg czasu, nie zo
sta ła  dotąd dostatecznie wyjaśnioną. P rze
prowadzenie ścisłych obserwacyj nad prze
chowaniem siły kiełkowania w nasionach, 
czyli nad zbadaniem żywotności nasion, w ce
lu wyprowadzenia ogólnych wniosków, skło

niło A . P e te ra  ’) do urządzenia szeregu ho
dowli nasion ,,spoczywających.” W  tym celu 
potrzeba było wybrać grunt, na którym od- 
dawna nie było żadnej roślinności, dalej prze
konać się, czy na badanej miejscowości nie 
zaszła kiedyś ważna przemiana w charakter 
rze roślinności, wreszcie należało dobrać 
miejsca takie, do których nie mogły się do
stać nasiona, przy pomocy wiatru, zalewu 
wód, ptaków, myszy, bydła i zwierzyny. 
W szystkim tym warunkom najlepiej odpowia
dają miejsca pozbawione roślinności, w b a r
dzo gęstych, sztucznie sadzonych częściach 
lasu. Szczególniej dogodne są miejsca, które 
były kiedyś ziemią orną lub rozległe mi pa
stwiskami. Takie też miejsca A. Peter wy
bierał do swych badań, a dla porównania 
przeprowadził kilka prób ze starem i częścia
mi lasu, które od wieków były pokryte lasem. 
Z  miejsc całkiem pozbawionych roślinności, 
obszernych na 30 cm w kwadrat, wybierano 

| ziemię do głębokości j 6—24 cm w dwu lub 
trzech warstwach po 8 cm głębokich i prze
noszono do płaskich skrzynek drewnianych 

| o dnie podziurawionem. W szystkie skrzynie 
zostały ustawione w pustej szklarni zimnej 

j  i były podlewane wodą wodociągową. Czas 
próby trwał 155 dni. W yniki hodowli wyka
zywały wielką zgodność. Przy każdem bada
niu z dawniejszą ziemią orną, występowały 
przeważnie, a czasami wyłącznie, rośliny 
uprawne, tak pod względem ilości gatunków 
jako też i osobników.

Zjawisko to zachodziło we wszystkich 
trzech warstwach, głębszych i zwierzchnich. 
T ak samo wypadły próby z ziemią z dawniej
szych pastwisk, zamienionych na lasy. Zie
mia dawnych lasów wykazała przeważnie 
rośliny leśne.

Główne wypadki 3-ch prób (wszystkich 
prób było 15) podane są w streszczeniu. 
Liczby, przytoczone w nawiasie, oznaczają 
ilość osobników danego gatunku, we wszyst
kich warstwach ziemi.

I)  L as bukowy, wysoki, blizko stuletni; 
ziemia pokryta grubą warstwą liści; na pró-

') A. Peter. Kulturversuchę mit „ruhenden” 
Samen. (Nachriohten v. d. Gottinger Gesell. d. 
Wissen. 1893. Naturwissenschaftliche Rund
schau, Nr 7. 1894 r. Wszechświat Kr 13.
1895 r.).
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bowanem miejscu był zawsze las bukowy. 
Próby trwały 155 dni. Wzeszły następujące 
gatunki: F rag aria  vesca (5), Rubus idaeus (8), 
Hypericum perforatum (16), H .birsutum  (1), 
Betula pubescens (1), Galcobdołon luteum 
(4), Cirsium arvense (l) ,Ju n cu s  glaucus (32), 
Luzula pilosa (6), Carex siłratica (16), T ra 
wy (13). Wogóle, w górnej warstwie 53, 
w dolnej 50 osobników roślin, wyłącznie spo
tykanych w lasach liściastych.

I I )  Las sosnowy, bardzo gęsty, 22-letni; 
niegdyś ziemia orna i pastwisko. Próby 
trwały 85 dni,—pokazały się następujące 
rośliny:

Ranunculus repens (39), Thlaspi arvense 
(12), Capsella bursa pastoris (1), Sinapis 
arvensis (1), S tellaria media (2), Alchemilla 
arvensis (9), Potentilla Torm entilla (3), Dau- 
cus Carota (2), Euphorbia helioscopia (4), 
Polygonum Convolvulus (2), Chenopodium 
album (1), Sonchus arvensis (2), Leontodon 
hispidus (1), Taraxacum  officinale (2), Picris 
hieracioides (4), Galium tricorne (1), Stachys 
palustris (3), S. arvensis (8), Glechoma he- 
deracea (10), Yeronica polita (1), Anogalis 
arvensis (27), Plantago major (63), Trawy 
(12), nieokreślone nasiona (3). Razem 
w górnej warstwie 104, w środkowej 66, 
w dolnej 43. W yłącznie flora ziemi ornej 
i pastwisk.

I I I )  L as modrzewiowy, 46-letni; do 1847 r. 
był ziemią orną, potem zadrzewioną roślina
mi iglastemi. Próby trwały 85 dni i wydały 
następujące rośliny: Ranunculus repens (4), 
Sagina procumbens (9), Rubus idaeus (1), 
Trifolium repens (2), Hypericum perforatum 
(1), Epilobium montanum (J), Gnapbalium 
uliginosum (2), Yeronica serpyllifolia (4), 
Plantago m ajor (17), Anagalis arvensis (8), 
-Tuncus glaunus (2), Luzula campestris (7), 
Holcus lanatus (1), Trawy (6), nieokreślone 
nasiona (27). Razem w górnej warstwie 55, 
w środkowej 23, a w dolnej 14; roślinność 
ugorów i pól, mało roślin leśnych.

Badania te doprowadziły do następujących 
wniosków:

W szystkie badane próbki ziemi leśnej 
z okolic Getyngi, brane z gęstych, cienistych 
części, zawierały ukryte, przeważnie t. z. 
„spoczywające nasiona,” które kiełkowały po 
skopaniu, zwilżeniu i oświetleniu ziemi i wy
dawały osobniki rozwijające się normalnie.

Wogóle proces kiełkowania był słabszy niż 
w świeżych nasionach. Z  głębszych warstw 
wyrastało mniej gatunków i wogóle mniej 
roślin niż z górnych. Ziemia starych lasów 
wydawała prawie wyłącznie rośliny leśne; 
ziemia z lasów zasadzonych na polach lub 
pastwiskach, przeważnie, a nawet wyłącznie 
przedstawicieli dawniejszej flory; przy nie
wielu leśnych roślinach, do 70 gatunków 
roślin uprawnych i łąkowych. W yniki po
dobne wydały próby czynione z ziemią, wzię
tą  z lasów zasadzonych przed 20 do 46 laty. 
Zdolność zatem kiełkowania, została prze
chowana w nasionach, które leżały w ziemi 
przez przeciąg czasu 20—46 lat. N a zasa
dzie tych doświadczeń zdaje się moźliwem 
wnioskować z próbek ziemi leśnej o dawniej
szych własnościach i użytku ziemi danej miej
scowości.

A. Ś.

K ilka słó w  odpowiedzi
n - r o ^ i  2 i ^ X JE - W S I s : X E i 3 v r U ' .

Czytając mój podręcznik zoólogii, przeznaczo
ny d]a młodzieży (Kraków, 1894), p. Zalewski 
znalazł w nim „nieścisłości” i „niestosowności” 
i przytacza najważniejsze z nich (n-r 17 Wszech
świata).

Ponieważ sprawozdanie p. Zalewskiego umiesz
czone było we Wszechświecie, a niejeden przeto 
z czytelników niespecyalistów mógłby wziąć za 
dobrą monetę zarzuty, uczynione mi przez p. Za
lewskiego, uważam przeto za obowiązek swój 
sprostować błędy i nieścisłości, tkwiące w rzeczo
nych zarzutach p. Z.

Przedewszystkiem mała uwaga o krytykowaniu 
cudzych prac. Można surowo krytykować daną 
książkę za to , co w niej jest złego, lub też za to, 
czego w niej niema dobrego —  w mniemaniu kry
tyka. Ten drugi rodzaj krytykowania je s t bar
dzo łatwy, zwłaszcza gdy chodzi o podręcznik 
dla młodzieży, w którym nie można zawrzeć całej 
mądrości danej nauki, a tylko należy się ograni
czyć na pewnej ilości faktów i poglądów. Otóż 
p. Z. wymienia liczne dosyć wady takiej ujemnej 
natury w podręczniku moim, a mianowicie, za
rzuca mi, że nie podałem opisu budowy serca 
u ryb, że nie wspomniałem w szczególności o ser
cu u  żarłaczy, że nie opisałem krążenia krwi 
u gadów i ptaków i t. p. Dziwi mnie, że p. Z. 
nie wyliczył jeszcze wielu, bardzo wielu innych
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faktów, pominiętych w podręczniku, ja k  np. że 
nie opisałem krążenia u ryb dwudysznych (Di- 
pnoi), u których budowa serca bez porównania 
je s t ciekawsza niż u żarłaczy, albo też, że nie 
opisałem różnic w budowie mózgu u rozmaitych 
kręgowców, co przecież także je s t bardzo ważne 
i interesujące. Sądzę, że tylko krępując się 
miejscem p. Z. nie wymienił tych wszystkich b ra
ków. Co do mnie, to  na usprawiedliwienie swoje 
mogę powiedzieć tylko tyle, że pomijałem w pod
ręczniku to wszystko, co uważałem: 1) albo za 
zbyt trudne dla ucznia, 2) albo za balast, który 
zanadto powiększyłby rozmiary szkolnej książki. 
P an  Z. może się naturalnie nie zgodzić ze mną 
na tak i sposób pojmowania rzeczy, ale mu z tego 
nie mogę robić zarzutu.

Natom iast dziwi mnie bardzo, że p. Z. k ry ty 
kując pewne rozdziały mojej książki, nie zada- 
sobie pracy uważnego ich przeczytania i w błęd- 
dnem zupełnie świetle przedstawia rzecz czytel
nikowi. I  tak, p. Z. powiada: „Ażeby objaśnić 
budowę ssaka autor wybrał wołu i na tym... 
wzorze przedstawia uczniowi najbardziej w świe- 
cie zwierzęcym złożony żołądek, zam iast zazna
jom ić go naprzód z pojedynczym i mówi np. 
o zębach, z k*órych wół niektórych nie posiada 
wcale.” Otóż na str. 230 mojej książki p. Z. 
przekonać się może, że wprzód je s t mowa o żo 
łądku pojedynczym, a później dopiero wzmianka 
o złożonym, że naprzód są opisane (str. 228) 
zęby u człowieka, a później dopiero u  wolu i że 
niema mowy u wołu o takich zębach, któreby j  

u tego zwierzęcia nie istniały. Myli się też grubo j  

p. Z. sądząc, „że nikt zapewne nie ma ścisłego 
wyobrażenia o zmysłach w skórze i w mięśniach.”
Z pierwszej lepszej fizyologii p. Z. może się do
wiedzieć, że z największą pewnością wiemy dziś 
o istnieniu t. z. zmysłu mięśniowego oraz o tem, 
że skóra je s t nietylko siedliskiem zmysłu dotyku, 
że słowem błędne je s t zdanie, podawane zwykle 
na pierwszej stronicy dawnych gram atyk: „Czło
wiek ma pięć zmysłów: wzrok, słuch i t. d .”

Najbardziej atoli dziwi mnie, że p . Z. czyni mi 
pewne zarzuty rzeczowe, nie zadawszy sobie 
trudu  sprawdzenia, o ile jego wiadomości zoolo
giczne są gruntowne. I  tak, p. Z. powiada, że 
potępiam „poczciwego” wróbla jako szkodliwego, 
bronię zaś bociana, „uznanego— według p. Z.—  
za najszkodliwszego ze wszystkich naszych 
ptaków .”

Otóż, jakkolw iek p. Z. uznał bociana za naj
szkodliwszego, to jednak prawdziwi znawcy i su
mienni badacze nie są dla tego ptaka tak  suro
wymi sędziami. Oto słowa jednej z największych 
powag w zoologii, Brehma (Thierleben t. III,
2 wyd., str. 351): „Rolnikowi i leśnikowi nie
wyrządza on (bocian) szkody, a to należy przede- 
wszystkiem wziąć pod uwagę. Obaj m ają przeto 
słuszność, je ś li zaliczają go do ptaków, w prze
ważnej części pożytecznych... Uważni rolnicy 
spostrzegli, że w latach, w których bocianów było 
mało, myszy ogromnie się rozm nażały.” Itozwi- j

ja ją c  pożyteczność i szkodliwość bociana, Brehm 
potępia stanowczo niszczycieli tego ptaka. Skąd 
zaś znów taka nadzwyczajna sympatya między 

i p. Z. a „poczciwym” wróblem, tego także nie 
| wiem. Brehm (Thierleben, t. II, wyd. 2, str. 317) 

powiada: „W  nowszych czasach coraz bardziej 
j  godzą się wszyscy na to, że wróbel, ten pasorzyt, 

żyjący kosztem człowieka, nie zasługuje z jego 
strony na ochronę.” Jeszcze zaciętszym wrogiem 

J  wróbla je s t Eug. von Homeyer, jeden z najzna
komitszych znawców obyczajów tego ptaka.

Dwie inne „niestosowności” naukowe, o które 
oskarża mnie mój krytyk, są następujące: 
„W szystkie gałunki pancerników żyją w Amery
ce południowej” —  to je s t moje zdanie, p. Z. zaś 
tw ierdzi, że to niedokładnie powiedziane, bo żyją 
i w południowych częściach północnej. Byłbym 

j  p. Z. wdzięczny za przytoczenie mi tych gatun- 
j  ków rodzaju Dasypus, które zamieszkują część 
| Ameryki północnej, we wszystkich bowiem wia- 
j  rogodnych i poważnych dziełach zoologicznych 
| spotykałem się dotąd ze zdaniem, że rodzaj D a

sypus zamieszkuje tylko Amerykę południową 
J  (p . podręcznik Clausa, Thierleben Brehma, Die 

Saugetiere Vogta i Spechta).
W reszcie ostatnia z wyłowionych przez p. Z. 

nieścisłości: „Bizony różnią się od żubrów mniej- 
szemi rozm iaram i” —  powiadam w podręczniku, 
krytyk zaś mój orzeka ja k  augur „a właśnie 
rzecz ma się wręcz odwrotnie.” Skąd p. Z. za
czerpnął tak  dokładną informacyą zoologiczną— 
tego nie wiem. Zoologowie jednak twierdzą 
jednogłośnie, mimo protestu p. Z., że bizon je st 
mniejszy niż żubr. Prof. Wrześniowski, autor 
wysoko cenionej rozprawy naukowej o żubrze, 
a więc powaga w omawianej kwestyi, powiada 
najwyraźniej w swoich „Zasadach zoologii” (1888) 
na str. 184, że bizon je s t „znacznie mniejszy” 
niż żubr. I  tu  więc p. Z. popełnia gruby bład 
naukowy, wdając się w krytykę rzeczy, na k tó 
rych się nie zna.

Na zarzuty  p. Z. co do mego języka nie będę 
odpowiadał, bezstronny czytelnik sam je  zdoła 
ocenić, muszę atoli nadmienić, że p. Z. je s t 
w wielkim błędzie sądząc, że pojęcia fałdu (niem. 
Falte) i zmarszczki (niem. Runzel) są identyczne, 
że wyraz „cecha,” używany przez wszystkich 
polskich przyrodników, nie je s t dobrym wyrazem 
polskim, że mówi się „m ałża,” a nie „m ałż” (p. 
Zasady zoologii Wrześniowskiego oraz term ino
logią, używaną we Wszechświecie), że „kłaczek” 
i „kosm yk” to wszystko jedno, że wyrazy „in te
resu jący ,” „obserwacya,” „regularny” i liczne 
inne tym  podobne nie są wyrazami najzupełniej 
przyswojonemi naszemu językowi i używanemi 
przez ludzi, najpiękniej stylem polskim władają
cym. Nareszcie co do ostatniej, humorem za
prawionej uwagi, że zam iast gęby znajdujemy 
wszędzie w podręczniku „paszcza,“ to  pozwolę 
sobie zaznaczyć, że term in „paszcza11 brzmi da
leko przyzwoiciej niż „gęba“ i źe termin ten 
wprowadzony został przez sz. prof. Dybowskiego,
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który i bardzo wiele innych nader szczęśliwie 
i trafnie pomyślanych terminów do zoologii wpro
wadził. rugując rozmaite „gęby,“ „kałduny" 
i inne ordynarnie brzmiące wyrażenia, w których 
lubował sig w swoim czasie ś. p. Nowicki.

Prof. Józef Nusbaum.
Lwów, d. 29/IV  95.

W sprawie morwy czarnej.

Z różnych podań i dawniejszych lub nowszych 
dzieł botanicznych polskich dostały się do Pro- 
dromnsa flory Królestwa Polskiego prof. J . Rosta
fińskiego dwa gatunki morwy: biała i czarna 
(Morus alba L. i M. nigra L.). Napozór rzecz 
w porządku, ponieważ nawet nie botanikom zna
ne są w kraju  drzewa morwowe, wydające białe 
albo czarne lub ciemnopurpurowe owoce, a zatem 
pierwsze winnyby stanowić napozór gatunek Mo
rus alba L., ostatnie Morus nigra L. Potw ier
dzenie tego najprostszego domysłu znajdziemy 
w wielu najpoczytniejszych dziełach florystycz- 
nych. Garcke (Flora von D eu‘schland, 1890) 
pisze, że owoce morwy białej są białe, a czarnej 
czarne. Fiek (Flora von Schlesien, 1881) poda
je , że morwa biała ma owoce białe, a czarna 
czarnofiołkowe. W agner (Illustrierte deutsche 
F lo ra , 1882), że owoce morwy białej są białe, 
a czarnej ciemnopurpurowe, prawie czarne. To 
samo podaje Willkomm (Fuhrer ins Reich der 
Pfianzen, 1882).

Na podstawie więc powyższych dzieł botanicz
nych napozór jakoby niema wątpliwości, że jeżeli 
znajdziemy morwę o owocach czarnych, czarno- 
purpurowych lub czarnofiołkowych, to zaliczyć ją  
wypadnie do gatunku Morus nigra L ., zaś morwę 
z owocami białemi do M. alba L. W rzeczy
wistości jednak tylko druga część tego wniosku 
je st prawdziwą, t. j .  że wszystkie bez wyjątku 
morwy o białych owocach należą do Lineuszow- 
skiego gatunku Morus alba.

Sprawa nieco trudniejsza z morwami o czar
nych owocach. Jeżeli drzewo morwowe wydające 
czarne lub ciemnofiołkowe albo ciemnopurpurowe 
owoce, a (akie nie są w kraju  bynajmniej rzadko
ścią. porównamy ze szczegółowym opisem morwy 
czai'nej w którejkolwiek florze, to dziwna rzecz: 
prócz barwy owoców żadne ze znamion najczę
ściej (jeżeli nie zawsze) nie zgodzi się z opisem. 
Bazie żeńskie nie będą prawie siedzące, lecz dość 
długiemi szypułkami opatrzone; okwiat i zna

miona (blizny) nie będą uwlosione, lecz nagie; 
liście zwierzchu nie będą, jak  w opisie morwy 
czarnej, szorstkie, lecz gładkie lub prawie 
gładkie. Słowem, gdybyśmy spotkane w kraju  
drzewo morwowe o czarnych owocach chcieli 
przy pomocy jednej lub nawet wszystkich wyżej 
przytoczonych flor oznaczyć, to nie doszlibyśmy 
najczęściej (jeżeli nie zawsze) do żadnego pozy
tywnego rezultatu.

Wyjaśnienie tej zagadki jest następujące. Łi- 
neuszowski gatunek Morus alba miewa niezbyt 
rzadko owoce purpurowoczarne lub czerwonawe, 
jak  o tem świadczy wielu autorów (Beck, Curie, 
Mały, Postel i in.). Przyjąwszy jednak pod 
uwagę, że Mały wydał swą Flora von Deutsch- 
land, a Postel swój Yademecum fur Freunde der 
Pflanzenwelt jeszcze w r. 1860, zaś Curie swój 
podręcznik także dość dawno, nie możemy zro
zumieć, dlaczego większa część późniejszych flor 
(z wyjątkiem Becka, Schmalhausena i paru  in
nych) przeoczyły fakt istnienia Morus alba L. 
o owocach czerwonych, czarnopurpurowych lub 
czarnych, fakt znany dobrze dawniejszym bota
nikom.

Lecz źródło omyłek przy oznaczaniu morw 
leży nietylko w niezupełnych opisach morwy 
białej w wielu florach: opisy bowiem morwy
czarnej są także po większej części niezupełne 
chociaż z innego względu. Z dostępnej mi lite
ratu ry  botanicznej tylko u Fieka oraz Gremliego 
(Excursions-Flora fur die Schweiz) znalazłem 
wzmiankę, że owoce morwy czarnej są dwa razy 
większe od białej, pomimo, że je s t to wskazówka 
bardzo ważna, mogąca ustrzedz od błędu przy 
oznaczaniu. W agner nawet może wprost w błąd 
wprowadzić swemi dw7oma rysunkami morwy bia
łej i czarnej (w Illustrierte deu'sche Flora), k tó 
rych owoce narysowane są prawie jednej wielko
ści, a w opisie nic nie powiedziano o ich stosun
kowej ani bezwzględnej wielkości. Potonie, 
widząc zapewne źródło mylnych oznaczeń morwy 
białej o ciemnych owocach w bałamutnych opi
sach wielu autorów, w swej florze Niemiec nic 
o kolorze owoców7 Morus alba L. i M. nigra L. 
nie mówi, zmuszając tym sposobem czytelnika 
do uciekania się do innych nierównie pewniej
szych znamion przy oznaczaniu.

Widzimy więc, że nie każda morwa o czarnych 
lub ciemnych owocach należy do gatunku Morus 
nigra L . Już z tego wnosić możemy, że przy
najmniej znaczna część krajowych drzew morwo
wych, o czarnych lub ciemnych wogóle owocach, 
należy w rzeczywistości do gatunku Morus 
alba L.

Jakże więc wyglądają owoce prawdziwej mor
wy czarnej i czy rośnie ona w naszym kraju? 
Na pierwsze pytanie odpowiedzieliśmy już  wyżej, 
mówiąc, że owoce morwy czarnej są dwa razy 
większe od owoców morwy białej. Odpowiedź 
na drugie pytanie może być tylko na domysłach, 
a raczej wnioskach i analogiach oparta, a miano
wicie:
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Morwa czarna (Morus nigra L ) bywa bodo- i 
waną w Europie południowej, rzadziej w środko- 
w oj - „introducta est in Graeciam et Italiam , nunc i 
colitur in Europa meridion. omni et media m ul
t a ” pisze Nyman w swym Conspectus florae euro- j 
paeae. Jak  widać z flory Schmalbausena nie j  

hodują jej na Wołyniu, Podolu i Ukrainie, choć 
dosc często spotyka się tam hodowaną morwę 
białą, o owocach, ja k  podaje wzmiankowany 
autor, białych, czerwonawych lub prawie czar
nych. Jeżeli więc z jednej strony morwa czarna 
nie spotyka się na Zabużu, z drugiej zaś za świa- 
dtctwem  Nymana, należy do drzew więcej na 
południu Europy hodowanych, to bardzo wątpli- 
wemi, a może i mylnemi są podania o hodowli 
morwy czarnej w Królestwie Polskiem, jako  b ar
dziej ku północy wysuniętem. Zresztą kwestyi tej 
nie przesądzam, na Szląsku bowiem gdzieniegdzie 
hodują prawdziwą morwę czarną (Fiek). Co do 1 
m nie,to  podczas licznych wycieczek botanicznych i 
po środkowej i południowej części Królestwa 
w latach 1881-—1891, nigdzie je j nie napotka- ! 
łem. Co prawda, na morwę wtedy nie zwracałem 
szczególniejszej uwagi, jako  na roślinę hodowaną, 
a więc dla botanika mniej ciekawą.

Bardzo byłoby pożądanem, aby szanowni czy
telnicy Wszechświata zechcieli zwrócić uwagę na 
poruszoną sprawę morwy czarnej i podzielić się 
swemi wiadomościami lub przyszłemi spostrzeże
niami w t ej mierze.

Franciszek Błońsld.

Posiedzenie 9-te Komisyi teoryi ogrodnictwa 
i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 2 maja 1895 roku o godzinie 8-ej 
wieczorem.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) Sekretarz odczytał odezwę Zarządu Tow. 
Ogród, zawiadamiającą komisyą, że w porządku j  

dziennym każdego zebrania miesięcznego pozo
stawia się miejsce dla sekretarza komisyi w celu 
obznajmienia członków Towarzystwa bądźto j  

z biegiem spraw w komisyi, bądź z ciekawszemi i 
pracami jej członków.

3) Na przedstawienie sekretarza komisya po- j 
stanowiła prosić zarząd Tow. o zakupienie dla 
biblioteki Tow. dzieła d-ra Karola F reiherra von 
Taubeufa p. t. Pflanzenkrankheiten durch kryp* o - 
game Parasiten verursacht. Z 306 rysunkami. 
Berlin, 1895.

4) Pan J. Eismond przedstawił „Przyczynek 
do kwestyi dzielenia się komórek."

Referent, omówiwszy współczesne poglądy na 
sprawę dzielenia się komórki zwierzęcej, w związ
ku  z różnemi dotąd znanemi wypadkami, przed
stawił w krótkich zarysach zaobserwowany przez 
siebie wypadek dzielenia się kuli przewężnej (blas- 
tom eru) ja ja  łososia, w którym rzeczony proces 
nie daje się podprowadzić pod ogólnie przyjęty 
schemat pos+ępowego przewężania się komórki 
macierzystej, ani też nie daje się wytłumaczyć 
jako  je j rozrywanie, przy k*órem pozostały
by tak  zwane wiązadła międzykomórkowe. W za
komunikowanym wypadku daje się obserwować 
w płaszczyźnie równikowej zewnętrznie całkowi
tego jeszcze blastomeru dość gruba, w kształcie 
podwójnie wklęsłego szkła przegroda, oddziela
ją ca  wyodrębnione już wewnętrznie komórki sio
strzane. P rzy bliższem rozpatrywaniu okazuje 
się, że wspomniana przegroda je st to warstwa 
protoplazm y ciała blastomeru macierzystego, k tó 
ra  pozostała między komórkami siostrzanemi 
w charakterze miedzy neutralnej.

Na zasadzie powyższego faktu, jakoteż naj
nowszych spostrzeżeń nad dzieleniem się jądra , 
referent mniema, że proces dzielenia się komór
k i— rozumiany w szerszem znaczeniu— nie pole
ga bynaj mniej na przewężaniu, ani też na roz
dzieraniu na połówki ciała komórki macierzystej, 
lecz raczej na wyróżnianiu się kosztem je j 
protoplazm y wielu części, które dopiero po 
zupełnem wyodrębnieniu się—jako samodzielne 
ogniska życia —  zamykają się nazewnątrz przez 
osobliwe zróżnicowanie powierzchni obwodowych. 
IYzy powyższem postawieniu kwestyi powstawa
nie przewężeń na ciele dzielącej się komórki, 
jakoteż wiązadeł międzykomórkowych nie posia
da głębszego znaczenia. Natomiast wypadki, 
w których macierzysta komórka odrazu dzieli się 
na kilka lub kilkanaście części, jakoteż wypadek, 
w którym między siostrzanemi komórkami po
zostają resztk i protoplazmy komórki macierzystej, 
sta ją  się zupełnie zrozumiałemi.

Przemówienie p. J. Eismonda uzupełnił uwa
gami swemi prof. II. Hoyer.

Na tem posiedzenie ukończone zostało.

K R O M K A  NAUKOWA.

—  Krzepnięcie krwi. Niedawno przekonano 
się, że do powstania skrzepu krwi niezbędną jest 
obecność soli wapniowych, W  czasach ostałnich 
w berlińskiej pracowni fizyologicznej przeprow a
dził L. Lilienfeld szereg dalszych badań w spra
wie krzepnięcia krwi. Dawniejsze spostrzeżenia 
dowodzą, że przefiltrowana krew krzopnie po do
daniu doń białych ciałek krwi lub innych jakich 
komórek; otóż Lilienfeld zajął się kwestyą, jakie 
mianowicie w komórkach zawarte ciało powoduje
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krzepnięcie i doszedł do wniosku, że główną rolę 
w zjawisku tem gra jądro  komórki, zwłaszcza zaś 
zawarte w niem ciało, zwane nukleohistonem, 
które jest połączeniem zasadowego histonu 
z kwaśną nukleiną. Gdy jednak autor, otrzy
mawszy nukleohiston w stanie czystym, rozpo
czął próby z rozmaitemi płynami krzepuącemi, 
okazało się, że z pośród tych ostatnich część 
krzepnie pod wpfywem nukleobistonu bardzo 
szybko, inne jednak zachowują się wręcz prze
ciwnie: w obecności nukleohis*onu krzepną one 
znacznie trudniej, niż bez niego. Dalsze bada
nia wyjaśniły tę sprzeczność; okazało się bowiem, 
że oba składniki nukleobistonu działają odmien
nie: his‘on zawsze powstrzymuje krzepnięcie, zaś 
po odszczepieniu go od nukleobistonu pozostaje 
ciało, należące do szeregu nuklein, pod wpływem 
którego z ciał włóknikorodnych powstaje tak  
zwana trambozyna, dająca z solami wapniowemi 
ciało stałe —  włóknik. Z badań tych wynika 
więc, że krzepnięcie je s t procesem chemicznym, 
polegającym na łączeniu się soli wapniowych 
z trambozyną, k tó ra  powstaje tam, gdzie od 
nukleohistonu, czyli od tej części składowej jąd ra  
komórki, która ma udział w sprawie krzepnięcia, 
odszczepionym zostaje histon, który utrudnia 
krzepnięcie. Odszczepienie takie wtedy zwłaszcza 
ma miejsce, gdy krew występuje z naczyń, gdyż 
wtedy morfologiczne jej składniki ulegają szyb
kiemu rozkładowi; w krążącej zaś w naczyniach 
krwi, chociaż i tam nieustannie ciałka giną i zo
stają zastąpione przez nowe, odszczepienie po
wyższe zachodzi tak wolno, że krzepnięcie staje 
się przez to niemożliwem.

Mps.

—  Odradzanie się w nadmiernej ilości koń
czyn lub ich części. W ostatnich czasach uka
zało się nowe pismo peryodyczne naukowe pod 
tytułem: ..Archiv fiir Entwickelungsmechanik der 
Organismen;” drukuje ono w językach niemiec
kim, francuskim, angielskim i włoskim prace 
z nowej zupełnie dziedziny morfologii doświad
czalnej, k tórą obecny redaktor pisma, prof. Roux 
z Innsbruku przed kilku laty jeszcze nazywał 
nauką przyszłości. W pierwszym numerze tego 
pisma znajdujemy ciekawą pracę D. Barfurtha 
o badaniach doświadczalnych nad odradzaniem 
się w nadmiernej ilości kończyn, lub ich części. 
Zjawisko obecności nadmiernej ilości kończyn 
lub ich części, zwane w ogólności „polydactilia” 
nawet wtedy, gdy ono nie palców dotyczy, ucze
ni tłum aczą rozmaicie: ju ż  to jako  krok wstecz, 
już  to jako wynik zdwojenia zarodka, już  to po- 
prostu jako potworność. Doświadczalnych ba
dań w tej mierze n ikt dotąd nie przedsiębrał. 
Barfurth wziął sobie za zadanie wywołać 
u zwierząt, obdarzonych w wysokim stopniu zdol
nością regeneracyjną, odradzanie się członków 
w ilości nadmiernej, czyli, ja k  to au tor nazywa, 
superregeneracyą. Do doświadczeń użyte były: 
Triton taeniatus, Siredon pisciformis i Rana fusca;

pierwszy dawał wyniki stale ujemne, co autor 
tłumaczy tem, że miał do rozporządzenia jedynie 
starsze osobniki; co do żaby stwierdzony został 
tylko fakt, znany jeszcze Spallanzaniemu, że 
u kijanek odrastają ucięte kończyny, lecz że 
z wzrastającym rozwojem zwierzęcia zdolność 
ta  szybko ginie. Pozytywne wyniki autor otrzy
mał jedynie co do aksolotla. U młodych akso- 
lotlów w wieku od roku do trzech la t odrastały 
po amputacyi palce, łapy, kończyny całe i często 
bardzo nawet z nadmierną ilością członków; 
śuperregeneracya wtedy zwłaszcza występuje, 
gdy kończyna odjętą zostanie wysoko i nie po- 
prostu przez odcięcie, lecz przez oderwanie. Oto, 
ja k  autor formułuje ostatecznie swe wnioski:
1) Śuperregeneracya i wogóle nienormalno zja
wiska w odradzaniu się kończyn dają się wywo
łać sztucznie zapomocą amputacyj złożonych 
(w przeciwstawieniu do odcięcia, które au*or 
nazywa amputacyą prosłą). 2) Zjawiska te wy
stępują tem ła ‘wiej, im wyżej kończyna odjętą 
zostaje, a więc im bardziej skomplikowany je s t 
proces odrodczy. 3) Zjawiska te zachodzą naj
częściej u zwierząt, obdarzonych wysoką zdolno
ścią odradzania kończyn (Siredon, Triton), nie mają 
zaś wcale miejsca u ziemnowodnych o zdolności 
odradzania nieznacznej. 4) Przy odradzaniu się 
powstawać mogą, jak  i w autogenezie, nadliczbo
we kończyny lub ich części. 5) M ożliwem jest 
zdwojenie palców', falang i łap. 6) Częste nader 
odradzanie się pięciopalczaslej łapy u aksolotlów 
je s t krokiem wstecz do pierwotnie normalnej 
u ziemnowodnych pięciopalczastej łapy.

(Rev. Scient.; Naturwis. Rdsch.).
Mps.

—  Wahadło Foucaulta. W Dublinie, w Tri- 
nity-College, powtarzane są obecnie słynne do
świadczenia z wahadłem Foucaulta, wykazującem 
naocznie obrót osiowy ziemi. W ahadło, zawie
szone u sklepienia katedry, ma 13,5 m długości 
i dźwiga ciężar około 7,5 kg. Z jednej strony 
wahadła, nieco wyżej ciężaru, umieszczona jest 
lampa elektryczna; po drugiej zaś stronie, na
przeciwko niej, znajduje się soczewka, która 
obraz nitki rzuca na ekran. Na ekranie nakre
ślona je st linia pionowa, przypadająca w tejże 
płaszczyznie pionowej co i nitka, która przed do
świadczeniem pociąga się ku lampie i w położeniu 
tem utrzym uje węzłem zwykłej nici. W danej 
chwili nitka się przepala i wahadło zaczyna się 
kołysać w płaszczyźnie przechodzącej przez kre
sę na ekranie. P rzy pierwszem wahnięciu cień 
nici schodzi się z kresą tą  dokładnie, ale po pię
ciu minutach cień przechodzi już  na lewą stronę 
kresy, a po upływie dziesięciu minut przesunięcie 
staje się bardzo wyraźnem, dając tem dowód wi
doczny obrotu osiowego ziemi.

(Naturę).
S. K.
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WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Wezwanie do składek na pomnik Hermana 
Helmholtza. Komitet centralny wybrany na ze
braniu  licznego grona przyjaciół i wielbicieli 
zmarłego wielkiego uczonego (które odbyło się 
d. 24 lutego w Berlinie), ogłosił odezwę (w d. 11 
marca r. b.), wzywającą do zbierania funduszów 
na wystawienie pomnika. Fundusze m ają być 
zbierane tak  w Niemczech ja k  i poza ich grani
cami. Prezesem kom itetu je s t Delbriick, jego 
zastępcą v. Bezold, sekretarzem  Konig; do komi
tetu należą między innymi du Bois-Reymond 
i Yirchow. Składki przyjm uje dom bankierski 
Mendelssohn i Sp., Berlin, Jagerstrasse 49 /50.

Nekrologia.

Karol Vogt, słynny popularyzator nauk przy
rodniczych i zasłużony badacz, ur. 5 l ip c a l8 0 7 r . 
w Giessen, um. 6 b. m. w Genewie. O pismach 
jego podamy wkrótce studyum obszerniejsze.

Teodor Paprocki, księgarz i wydawca, um. 6 
b. m., niedoszedłszy jeszcze 40 la t życia. Czynny 
i gorliwy działacz na obranem polu pracy, w cza
sie stosunkowo niedługim swej działalności wydał 
kilka setek dzieł większych i mniejszych, kierując 
się w wyborze nakładów nie samym tylko wzglę
dem poczytności, lecz zawsze starając się z nim 
łączyć i prawdziwą korzyść dla piśmiennictwa 
naszego. L iteratura przyrodnicza polska wzbo
gaciła się za jego staraniem o jakieś czterdzieści 
książek, przeważnie dobrych i pożytecznych, k tó
re  bez Paprockiego nie byłyby z pewnością nigdy 
wydane. Spokój jego pamięci.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
z a  tydz ień  od 1 do 7 m a ja  1895 r.

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

D
zi

eń

Barom etr 
700  mm -j- Tem peratura W  st. C. K ieru n ek w iatru  

^ S z y b k o ś ć  w metrach  
>  j  na sekundę

Suma

opadu
U w a g i .

7 r. 1 p. 1 9 w. 7  r. l p . 9 w. jNajw.|Najn.

] S. 58,1
1

57,o [ 57,0 13,8 19,6 l 5,o 20,0 9,5 '3g[ E 3,N4,N E3 _
2 C. 58,5 58.0 1 57,4 11,2 15,7 13,6 16,6' 7,2 42! E 3,SE2,0 ---
3 P- 58,7 58.6 j 09,1 10,2 716,9 14,1 17,8 8 ,3 4 2  E*,E’ ,E' ---
4  S. 59,6 09,1 | 59,6 15.5 18,4 M ,4 ,;2o,5 8 ,54 0 ! E ‘,N3,NE3 ---
5 N. 63.6 61,7 ! 61.4 10,8 17,6 13,6 19,0 8,2 49' N E 2,E5,NE3 ---
6 P. 63,U 62,6 1 61,8 10,2 15,4 12,2 16,5 5 ,o 5 0 1 E 3,E 12,NE3 ---
7 W. 62,2 61,4 61,5 8,8 16,3 12,6 17,6 6,0 62! E 5,E ’ ,E2 0,0 #  drobny po południu

1

Średnia óo,o 14,0 46

T R E Ś Ć .  Z chemii chlorofilu, przez d-ra L. Marchlewskiego. —  Jakób Teodor Klein i Ludwik 
Bojanus. K artka z dziejów nauki w Polsce, przez prof. Józefa Nusbauma. —  Próby hodowli na
sion „spoczywających,” przez A. S. —  Kilka słów odpowiedzi d-rowi A. Zalewskiemu, przez 
prof. Józefa Nusbauma. —  Korespondencya W szechświata. -— Towarzystwo Ogrodnicze. —  Kronika 

naukowa. —  Wiadomości bieżące.—  Nekrologia. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ślósarski. Redaktor Br. Znatowicz.

$03B0jieH0 lJeH3ypoK>. BapmaBa, 28 A nptaa 1895 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




