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P ta k i  rajskie."*

Każda część świata posiada w swej faunie 
jednę a nieraz i więcej grup ptaków, wyróż
niających się czy to osobliwą budową, czy j  

niezwykle świetnem upierzeniem, czy wresz- | 
cie oryginalnemi obyczajami. Europa tylko 
pod tym względem uboga jest bardzo i upo
śledzona, dzieląc w największej części swą 
faunę ornitologiczną z Azyą, której jest nie
jako małym półwyspem i z Afryką północną.

' )  D -r G. E llio t. A M onograpli o f the Pa- 
rad iseidae. 1873.

E . B owdler Sharpe. C atalogue of the B irds j 
in  the B ritish  M useum . Londyn, 1877 . Tom III. |

Tommaso Salvadori. O rni‘ologia. della  P apua- 
s ia  e delle M olucche. T uryn , 1871 . Tom II.

A. E . B rehm . L a vie des anim anx. T rad . 
p a r  Z. Gerbe. P aryż . Tom III.

E . O ustale‘. Les P arad isie rs  de la  Nouvelle 
G uinee— w „N a tu rę” 1886 , s 'r .  312 .

E . O ustalet. L es oiseaux de P a rad is  rece- ; 
m ent decouverts a la  N ouvelle Guinee —  w „L a 
N a tu rę ” 1895, sfr. 7.

j Niemasz u nas nic wybitnego, nic coby się 
w oczy rzucało, lub mogło większe zaintere
sowanie obudzić: wszystkie rodziny, nawet 

j  wszystkie rodzaje spotykane u nas odnajdzie
my w obu sąsiednich częściach świata; więk
szość też gatunków dzieli Europa z Azyą
i Afryką. Inaczej rzeczy stoją, gdy się ro- 

j zejrzymy po krajach egzotycznych. Azya 
przoduje nieskończonem bogactwem form 
ptaków kurowatych świetnie ubarwionych, 
jest bowiem kolebką bażantów, satyrów, pa
wi, argusów i t. d. Afryka szczycić się mo
że setkami gatunków cukrzyków (Nectari- 
niae), z których jeden piękniejszy od drugie
go; ma też w swej faunie strusia, ma sekre
tarza (Gypogeranus). Cóż się może porów
nać pod względem świetności barw, elegancyi, 
ruchliwości z kolibrami, stanowiącemu wy
łączną własność Ameryki, która obok tych 
żywych klejnotów chełpić się może oryginal
nemi tukanami, jaskrawemi tangarami, pili
kami lub jedynym w swoim rodzaju tłusz- 
czakiem (Steatornis caripensis). Gdy znów 
rzucimy okiem na całość avifauny australij
skiej zajdziwi nas nadzwyczajność form pta
siego rodu. Uwagę naszę zwróci przede- 
wszystkiem ptak-lira (Menura superba), sta
nowiący sam w sobie oddzielną rodzinę a mo
że nawet rzęd samodzielny; obok widzimy
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niezmiernie ciekawe papugi, jak kakadu, 
nestory, papugi-sowy i papużkę ziemną; ory
ginalna grupa nogali (Megapodiidae) stano
wi również wyłączną własność Australii. 
Wreszcie niezrównane ptaki rajskie zamiesz
kują wyłącznie część obszaru australijskiego, 
a mianowicie Papuazyą.

Już sama nazwa wskazuje, źe rajskie ptaki 
od pierwszej chwili, kiedy je poznano w Eu
ropie, uważane były za coś niezwykłego. 
I  w samej rzeczy, gdy Pigafetta, jeden z to
warzyszy Magellana przywiózł po raz pierw
szy w r. 1522 skórkę ptaka rajskiego, nie- 
tylko ignoranci, ale nawet uczeni współcześni 
puścili wodze swojej fantazyi i mimo zapew
nień samego Pigafetty poczęto opowiadać 
niebywałe bistorye na rachunek tych orygi
nalnych ptaków. Musimy też przypomnieć 
czytelnikom, że do niedawna skóry ptaków 
rajskich, preparowane przez krajowców, do
chodziły do Europy bez nóg. Eantazya więc 
współczesnych zrobiła z nich jakieś istoty 
nieziemskie, żyjące ciągle w powietrzu i kar
miące się wyłącznie eterem. Nie pomogły 
protesty niektórych podróżników: ptaki raj
skie zostały do końca zeszłego wieku istotami 
fantastycznemi, skoro nawet uczony tego po
kroju co Lineusz nazwał jednego z nich bez
nogim (Paradisea apoda), stwierdzając nieja
ko tem samem powszechne mniemanie, źe 
ptaki te są rzeczywiście nóg pozbawione. 
Dopiero znakomity naturalistaLesson w dru
gim dziesiątku naszego wieku, podczas swej 
podróży naokoło świata, mógł pierwszy po
dać jakieś pewniejsze wiadomości o obycza
jach rajskich ptaków, spędziwszy 13 dni na 
Nowej Gwinei. Od tego czasu aż do podró
ży Bennetta i Wallacea nastała długa 
przerwa, podczas której biologia tych ptaków 
ani na krok nie postąpiła. Dopiero w ostat
nich czasach Holender v. Rosenberg, W łosi 
d’Albertis i Beccari, Erancuz Laglaire, N ie
miec Hunstein i Anglik Goodwin dali nam 
poznać bliżej obyczaje rajskich ptaków, oba
lając wszelkie fantastyczne legendy, jakie 
o nich krążyły.

N ie można się jednak dziwić, że średnio
wieczni uczeni przy ówczesnym stanie nauki 
przyjmowali w swej naiwności za dobrą mo
netę wszelkie bajki, jakie im ciemni maryna
rze z za morza przywozili. D ziś jeszcze po
stawmy przed piękną kolekcyą ptaków raj

skich człowieka wykształconego, a niejeden 
patrząc na nie poraź pierwszy, pomyśli sobie, 
czy to nie jest jaki sztuczny fabrykat. Co 
nas uderza zwłaszcza w tych ptakach, to nie
skończoność modyfikacyj, jakim ulegają ich 
pióra, tworzące najbardziej fantastyczne 
ozdoby. U jednego są one długie, cienkie, 
przypominają raczej włosy, lub druty, ani
żeli pióra; u drugiego do złudzenia imitują 
drobne tarcze, wyrobione z bardzo połysku
jącego metalu; u trzeciego znów tworzą jak
by wydłużone blaszki fiszbinu. Istnieją ga
tunki ptaków rajskich, u których pióra są 
zmodyfikowane do tego stopnia, że naśladują 
w zupełności plusz strzyżony. Wreszcie od
kryta w zeszłym roku Pteridophora Alberti 
posiada na głowie parę niezmiernie wydłużo
nych piór, wyciętych w zęby i jakby emalią 
pokrytych.

Właściwe ptaki rajskie posiadają olbrzy
mie pęki piór bardzo wiotkich po obu stro
nach ciała; u epimachów te same pióra są 
szerokie i ku górze skierowane, tworząc jak
by drugą parę skrzydeł wiecznie otwartych; 
inne gatunki mają na piersiach jakby tarcze 
z bardzo drobnej łuski. Rodzaj Lophorina 
posiada z przodu fartuszek utworzony z piór 
metalicznie połyskujących, gdy na karku roz
tacza się olbrzymia kryza z piór czarnych 
niby aksamitnych. Rodzaj Diphyllodes od
znacza się znów dwoma piórami ogonowemi, 
bardzo cienkiemi, bardzo wydłuźonemi i spi
ralnie zagiętemi. Słowem, gdzie spojrzeć 
nieskończona fantazya kształtów i barw, na 
którą nie zdobyłaby się nawet najbardziej 
wybujała wyobraźnia średniowiecznych mala
rzy chrześcijańskich.

O ile ptaki rajskie budzić mogą zachwyt 
w zwykłych śmiertelnikach, o tyle stanowią 
temat niewyczerpanych sporów pomiędzy 
uczonymi ornitologami, którzy należycie zgo
dzić się nie mogą na ich stanowisko w syste
matyce ornitologicznej. W  samej rzeczy 
jestto grupa dość niejasno zarysowana, 
a skutkiem form przejściowych zbliżająca się 
do różnych rodzin ptaków. Na jedno się 
tylko zgadzają prawie wszyscy uczeni, a mia
nowicie na ich blizkie pokrewieństwo z pta
kami krukowatemi (Corvidae). Poza tem 
jednak panuje wielka różnorodność zdań co 
do samej obszerności grupy i gdy jedni 
mieszczą w niej tylko t. z. właściwe ptaki
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rajskie (Paradiseinae), to jest wyłącznie tyl
ko rodzaje Paradisea, Manucodia, Astrapia 
i Parotia, inni dodają tu jeszcze całą podro- 
dzinę Epimachinae, a inni wreszcie przyłącza
ją  tu podrodzinę, nazwaną przez Elliota 
Tectonarchinae, ptaków-budników, do której 
należy niezmiernie ciekawy ptaszek Chlamy- 
dodera. Pokrewieństwo tej grupy z ptakami 
rajskierni wykazał Elliot w swej monografii 
na tablicy, w której umieścił seryą cech orni
tologicznych, wspólnych obu grupom. Sy
stem jego przyjęty został przez hr. Salvado- 
riego w znakomitej jego ornitologii Papuazyi 
oraz wysp Moluckich. Opierając się na po
wadze tych dwu znakomitych uczonych przy
jęliśmy i my tenże system w niniejszym arty
kule.

Już sama różnorodność poglądów na kwe- 
styą systematyki ptaków rajskich wskazuje 
nain,że w Elliotowskiej rodzinie Paradiseidae 
mieścić się musi cały szereg postaci pokrew
nych, lecz niedostatecznie zbliżonych. Dość 
jest powiedzieć, że różnych przedstawicieli 
tej grupy współcześni ornitologowie mieszczą 
aż w w pięciu rozmaitych rodzinach. Wobec 
tego czytelnik zrozumie, jak trudno jest uwy
datnić charakterystyczne cechy rodziny, 
gdyż te, jakiebyśmy mogli wykazać, łatwo 
odnajdziemy w różnych poblizkich grupach. 
Niemniej jednak czyniąc zadość wymaganiom 
niniejszej pracy powtórzyć wraz z innymi mu
simy, że ptaki rajskie są to stworzenia budo
wy dość silnej, o mocnych nogach, przypomi
nających nogi ptaków krukowatych, do któ
rych pewna ich część i dziobem się zbliża, 
gdy inne mają ten organ wydłużony, szczupły 
i dość silnie ku dołowi zagięty, na podobień
stwo dzioba naszego dudka. Skrzydła mają 
średniej długości o szóstej i siódmej lotce 
najdłuższej. Ogon średniej długości, zwykle 
prosto ścięty, u niektórych wydłużony i sto
pniowany. Samce tej grupy posiadają ozdo
by z piór na różnych częściach ciała; samice 
są wogóle skromnie ubarwione.

Właściwą ojczyzną albo lepiej właściwym 
środkiem rozmieszczenia geograficznego pta
ków rajskich jest tak zwana Papuazya, czyli 
Nowa Gwinea i małe wysepki sąsiednie jak 
Aru, Waigiu, Mysol, Mysory, Jobi, Batanta 
i w. i. Typowe ptaki rajskie stąd wszystkie , 
pochodzą. Z podrodziny Epimachinae ro
dzaj Semioptera zamieszkuje wyspę Gilolo

z grupy Moluckich i wyspę Batchian z grupy 
Celebes. Kilku zaś przedstawicieli podro
dziny Tectonarchinae, a mianowicie Sericulus 
i Chlamydodera spotykamy na kontynencie 
australijskim, dochodzące w niektórych wy
padkach aż do Sydneyu, gdzie też niewątpli
wie rozciąga się południowa granica rozmiesz
czenia całej rodziny.

Trudniej daleko jest określić granice roz
mieszczenia orograficznego ptaków rajskich, 
a to dlatego, że wnętrze Nowej Gwinei^est 
dotychczas bardzo mało znane. Niemniej 
jednak ważną wskazówką w tym razie jest 
znalezienie gatunku Parotia Lawesi przez 
p. Goodwina na górze Owen Stanley na wy
sokości 4 000 to, którą to wysokość jak na 
teraz przyjąć musimy za górną granicę oro
graficznego rozmieszczenia rodziny. Nad
mienić wszelako winniśmy, że wyjątkowe tyl
ko gatunki sięgać mogą tak wysoko, gdyż 
główna ilość ptaków rajskich pochodzi 
z miejsc nizkich i bardzo gorących.

Trzymając się Elliotowskiego podziału tej 
rodziny na trzy podrodziny, rozpoczniemy 
przegląd nasz od ptaków rajskich właściwych 
(Paradiseinae), w której najbardziej typo
wym i najdawniej znanym rodzajem jest 
ptak rajski właściwie tak zwany (Paradisea). 
Obecnie znanych jest sześć gatunków pta
ków rajskich właściwych, a nawet jeśli przyj
miemy za podrodzaj opisanego niedawno Pa- 
radisiornis, to będziemy mieli siedm ga
tunków.

Przedstawiciel tej podrodziny,P. apoda, po
chodzi, o ile się zdaje, wyłącznie z wysp Aru, 
gdyż podawana przez Elliota, i innych orni
tologów wiadomość, jakoby się znajdował 
i na Nowej Gwinei, jest zapewne błędną i od
nosi się może do pokrewnego gatunku, opi
sanego w roku 1879 przez d’Albertisa i Sal- 
yadoriego, P. Novae-Guineae. Nieprawdopo- 
dobnem też jest podanie krajowców i niektó
rych podróżników, że ptak rajski właściwy 

i odbywa peryodyczne przeloty z wysp Aru na 
Nową Gwineę i odwrotnie, gdyż ptaki te 
wogóle mają lot niewytrzymały i dalszych 
podróży odbywać nie mogą.

Ptak rajski właściwy jest wielkości kawki, 
posiada dziób i nogi silne, kształtem zbliżone 
nieco do kruczych. Wierzch głowy i kark 
pokrywają pióra krótkie i zbite, koloru żółto- 
śmietankowego; czoło i gardziel zdobią pióra
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barwy zielonej metalicznie połyskujące. Resz
ta ciała jest koloru czekoladowego, najciem
niejszego na przodzie piersi. Ogon jest 
średnio długi i równo ścięty. Dwie środko
we sterówki wydłużone na 0,70 m są prawie 
całkowicie pozbawione chorągiewki i przypo
minają bardziej druty niż pióra. Najwięk
szą jednak ozdobą tego ptaka są pęki piór 
po obu stronach ciała bardzo wydłużone 
i niezwykłej budowy. Pióra te, dochodzące 
długości 0,55 m, posiadają chorągiewki nad
zwyczaj wiotkie, jedwabiste i rzadkie, co na
daje owym pękom pozór niezwykłej lekkości. 
W  stanie normalnym ptak może je składać 
pod skrzydłami, podrażniony jednak roztacza 
je w formie wachlarza i podnosi do góry, 
przyczem pióra wkoło ptaka tworzą jakby ro
dzaj aureoli. Kolor tych piór jest śmietan
ko wo-żółty. Według Wallacea skóra na ca
łej szyi jest wewnątrz wysłana grubą warstwą 
mięśni i tłuszczu, który, według niego, służy 
do odżywiania obfitych piór na tej części 
ciała; wskutek tego szyja wydaje się bardzo 
grubą.

Samica tego ptaka jest całkowicie kaszta
nowata, ciemniejszego koloru na głowie, gar- 
dzielu i piersi.

Mieszkańcy wysp Ar u nazywają ptaka 
rajskiego „faneam”,- na wyspie Amboinie zwą 
go „manu-kei-Aru”, Portugalczycy wresz
cie— „passaro do sol”, czyli ptak słoneczny. 
Nazwę „avis paradisea” nadali mu pierwsi 
uczeni holenderscy, piszący połacinie. W ogó
le jednak do niedawnych stosunkowo czasów 
mieszano dwa a nawet trzy poblizkie gatunki 
(P. apoda, P. minor i P. Novae-Guineae), tak, 
że niewiadomo napewno, do którego gatunku 
odnosiło się pierwsze podanie Pigafetty o pta
kach rajskich.

Obyczaje ich przez kilka wieków były 
prawie zupełnie nieznane i dopiero bliższe 
dane zawdzięczamy Wallaceowi, który zwie
dził wyspy Malajskie i Papuazyą w piątym 
dziesiątku naszego stulecia. Następnie v. R o
senberg w początku szóstego dziesiątka lat 
dostarczył nam wiele szczegółów z życia pta
ka rajskiego.

W edług nich „faneam” zamieszkuje lasy 
wysp Aru, gdzie do niedawna był jeszcze 
bardzo pospolity, lecz wskutek nieustannego 
tępienia przez krajowców staje się tam coraz 
rzadszym, trzymając się tylko w głębi lasu

zdała od mieszkań ludzkich. Obecność swą 
zdradza głosem silnym, chrapliwym, który 
W allace wyraża sylabami: wawk-wawk-wawk, 
wook-wook-wook. Głos ten najczęściej sły
chać rankiem lub wieczorem, lecz nawet 
i w ciągu dnia ptak rajski często go powta
rza, żerując nieustannie na wysokich drze
wach. Owoce stanowią główne pożywienie 
faneama, często jednak spotkać można w żo
łądku jego owady, osobliwie z rzędu prosto- 
skrzydłych (Orthoptera). Wallace znalazł 
we wnętrznościach jednego z^nich olbrzymi 
egzemplarz z rodzaju Phasma. Chowane 
w niewoli chętnie też jedzą karaluchy lub 
skoczki.

Wspaniałe pióra ptaka rajskiego poczyna
ją  rozwijać się w kwietniu, a zwykle w czerw
cu są już zupełnie rozwinięte. W allace 
przypuszcza, że wtedy właśnie wypada pora 
miłosna dla tych ptaków, gdyż są niezwykle 
ożywione, samce zbierają się po kilkanaście 
razem i w koronach drzew urządzają rodzaj 
tańców, a raczej miłosnej rywalizacyi. W te
dy dopiero widzieć można ich wspaniałe 
pióra w całym przepychu, gdyż ptak pod 
wpływem podrażnienia miłosnego roztacza 
swe pęki piór bocznych i podnosi je prosto
padle do góry. Efekt tego ma być niepo
równany, ptak bowiem ginie całkowicie w zło
cistej aureoli, jaką tworzą roztoczone boczne 
pióra, z pośród których wynurza się tylko 
piękna głowa z szmaragdowym gardzielem, 
gdy jednocześnie dwa długie pióra ogonowe 
opisują wdzięczne łuki.

Rosenberg utrzymuje, że ptaki rajskie wy
bierają na swoje schadzki pewne stałe drze
wa, na których zbierają się przez cały szereg 
lat. Jedno takie drzewo z rodzaju Pterocar- 
pus, na 90 stóp wysokie, znajdowało się 
w Maikoor i na niem podróżnik nasz wielo
krotnie obserwował zebrania faneamów. 
W edług jego zdania, zebrania te odbywają 
się zawsze przy współudziale samic, których 
liczba jest nawet stale większą, aniżeli sam
ców — a nawet samice pierwsze przylatują 
na tokowisko, a dopiero zwabione ich głosem 
ciągną tam i samce. Zebrania te, według 
Rosenberga, odbywają się w końcu czerwca 
i w lipcu.

Te schadzki jednak wychodzą na złe pta
kom rajskim, korzystają z nich bowiem kra
jowcy, aby strzelać wspaniałe samce na han-
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de], W  tym celu myśliwy stara się wyna
leźć drzewo, na którem ptaki zwykły odby
wać toki, udaje się tam w chwili, gdy tychże 
niema i urządza pomiędzy gałęziami rodzaj 
budki z gałęzi, tak jednak, aby nie była zbu
dowana zbyt sztucznie, gdyż poderzliwe ptaki 
łatwo się opatrzą i drzewo raz na zawsze po
rzucą. Do budki włazi myśliwy jeszcze 
przede dniem, zaopatrzywszy się w luk i du
ży zapas strzał długich i bardzo ostrych, 
gdyż ptaki rajskie odznaczają się niezwykłą 
żywotnością. U stóp drzewa lokuje się po
mocnik, którego zadaniem jest zbierać po
strzelone lub zabite ptaki. Jeśli myśliwy 
jest zręczny, może wystrzelać wszystkie sam
ce jednego po drugim.

Zabite ptaki krajowcy preparują w sposób 
bardzo pierwotny. Zwykle pióra są pomięte, 
powalane popiołem i żywicą, przydymione 
podczas suszenia w chatach. Niemniej jed
nak Wallace pisał w roku 1857, że cena jed- 
uej skórki wynosiła 2 dolary; później dopiero 
spadła na 6 pensów (0,60 franka).

Dotychczas niewiadomo nic pewnego o spo
sobie gnieżdżenia się ptaka rajskiego. W al
lace słyszał tylko od krajowców, źe ściele on 
gniazdo z liści na gniazdach mrówek, lub na 
gałęziach najwyższych drzew. Samica niesie 
jakoby jedno jaje, którego wszakże nie wi
dział nigdy żaden europejczyk. Krajowcy 
też opowiadali Rosenbergowi, że ptak rajski 
ściele gniazdo w dziuplach bardzo wysokich 
drzew w miejscach niedostępnych. Podróżnik 
ten znajdował w połowie lipca samice z bar
dzo rozwiniętemi jajami w jajnikach i to jest 
jedyny pewny fakt odnoszący się do gnież
dżenia.

Ptaki rajskie rzadko kiedy dochodzą żywe 
do Europy, niemniej wszelako posiadamy 
sporo obserwacyj, czynionych na nich w nie
woli. Rosenberg chował na wyspach Aru 
trzy osobniki tego gatunku, lecz te w drodze 
zdechły wskutek silnej burzy. Badacz nasz 
karmił je pisangiem, ryżem gotowanym i ka
raluchami. Podróżnik włoski, Beccari, opi
sywał w liście z roku 1874, pisanym do hr. 
Salyadoriego, dwa ptaki rajskie, jakie wi
dział u pewnego jegomości w Makassarze. 
Ptaki te trzymane były w dwu bardzo dużych 
klatkach, gdzie mogły swobodnie poruszać 
się. Oba pozbawione były wspaniałych pę-
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ków piór, a nawet jeden zaczynał tracić pięk
ne łuskowate pióra na gardzielu. Według 
Beccariego ozdoby te zaczynają wypadać 
u ptaków rajskich z początkiem pory dżdży
stej, to jest w listopadzie, a odrastają dopiero 
w kwietniu.

Wogóle ptak rajski w gorętszym klimacie 
dość jest łatwym do przechowania w niewoli, 
szybko się oswaja i nawet z ręki pokarm bie
rze. Przewieziony do Europy trudniej wy
trzymuje niewolę i dlatego stosunkowo dość 
rzadko widzieć go można u nas po ogrodach 
zoologicznych.

Inne gatunki rodzaju Paradisea są dość 
zbliżone do typowego gatunku (P. apoda); na 
wyróżnienie między niemi zasługuje wspania
ła Paradisea raggiana, pochodząca z połud
niowych części Nowej Gwinei. Wyróżnia się 
od innych wspaniałemi pękami piór boko- 
wych koloru krwisto-czerwonego. Podobnej 
też barwy są pęki piór u P. sanguinea, która 
nadto posiada dwa wydłużone pióra ogonowe 
w formie dość szerokich blaszek fiszbinowych, 
fantastycznie poskręcanych. Wreszcie, aby 
uzupełnić przegląd tego ciekawego rodzaju, 
wspomnieć musimy o opisanym przez d-ra 
Cabanisa z Berlina wspaniałym gatunku pta
ka rajskiego, któremu uczony ornitolog nie
miecki dał nazwę P. Yictoriae-Augustae na 
cześć cesarzowej-matki niemieckiej. Osobli
wy ten gatunek posiada pęki piór bokowych 
nadzwyczaj delikatnego pomidorowego kolo
ru. Ku nasadzie pióra te posiadają barwę 
złocistą i połysk jedwabiu. Cały przód pier
si pokrywają czarne bardzo miękkie pióra, 
przypominające do złudzenia plusz strzyżony. 
Jeden doskonale zachowany egzemplarz tego 
przepysznego ptaka znajduje się w muzeum 
hr. Branickich we Erascati i pochodzi ze 
zbiorów znanego niemieckiego ornitologa, 
hr. Berlepscha.

{Dok. nast.).

Jan Sztolanan.
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Z BIOLOGII KOMÓRKI.
(CENTROZOM A i PO D ZIA Ł K OM Ó RKI).

Podług d-ra A. P re n a n ta ,
profesora histologii w  Nancy.

(D okończenie).

III.

Teraz chciałbym wypowiedzieć moję włas
ną hypotezę, co do powstawania i znaczenia 
ciałka centralnego. Zmuszony zostałem do 
jej wygłoszenia, ponieważ fakty, które udało 
mi się obserwować, nie zgadzają się zarówno 
z teoryą stałego trwania centrozomy, jak 
i z teoryą pochodzenia jej od jądra.

Nie jest bynajmniej koniecznem, by cen
trozoma musiała powstawać z innego po
dobnego elementu, poprzednio istniejącego. 
Z drugiej znów strony, nie jest ona również 
częścią siibstancyi jądra, która wydzieliwszy 
się zeń, wyemigrowała w głąb protoplazmy. 
Pormuje się zaś ona w protoplazmie komór
ki, z chwilą gdy dana komórka, wskutek na
leżytego odżywiania, doszła do punktu kul
minacyjnego swego rozwoju i przez to osięg- 
ła  już współczynnik masy chromatycznej, jej 
przynależny ‘). Jestto zresztą fakt dobrze 
znany, obserwowany wielokrotnie, że każdy 
organizm komórkowy, dobrze odżywiany, 
podlega podziałowi; podział zatem jest skut
kiem bezpośrednim obfitego odżywiania i za
chodzi, jakgdyby niechcąc doprowadzić ko
mórki do przerostu, któryby z tego wynikł. 
Ponieważ zaś, jak nam obecnie wiadomo, po
dział komórki jest poprzedzonym i bezwąt- 
pienia wywołanym przez podział centrozomy, 
a przedewszystkiem jej powstanie, jeżeli 
przedtem dana komórka była jej pozbawioną.

')  W  sam ej rzeczy  wiadom o, że d la  każdego 
danego ga tunku  zw ierzęcego ilość elem entów  
cbrom atynow ych ją d ra ,  a w ięc zapew ne i ca łko
w ita  m asa chrom atyny w niem zaw arte j, są , o ile 
sądzić można, s faiem i w kom órce spoczyw a
jąc e j.

Wobec tego zatem centrozoma przedstawia 
ów nadmiar chromatyny, który nie mógł już 
znaleźć dla siebie miejsca wewnątrz jądra, 
tego matecznika idyoplazmy (materyi specy
ficznej komórki, przekazywanej dziedzicznie), 
a nie może również złączyć się z tą materyą, 
przepełniającą już jądro, pozostaje więc dla
tego w protoplazmie poza obrębem jądra. 
Niemogąc wziąć udziału w wytwarzaniu pro- 
toplazmy, służy on, jak to wkrótce zobaczy
my, do jej przekazywania następnym poko
leniom. To, cośmy powiedzieli, możemy wy
razić krócej w sposób następujący: z chwilą, 
gdy stan równowagi w odżywianiu komórki 
zostaje naruszony, a masa chromatyny 
w jądrze doszła już do swego maximum, wte
dy, jako prosty objaw rozpoczynającego się 
przerostu komórki, zaczyna się wytwarzać 
plazma chromatynowa; skutkiem tego, w pro
toplazmie komórki wytwarzają się cząsteczki 
idyoplazmy chromatynowej — jestto właśnie 
mikrocentr. Pakt ten wprawia komórkę 
w pewien stan ruchu, kinezy, ponieważ cząs
teczki owe działają drażniąco na komórkę, 
czy to jako zwykłe ciało obce, na wzór jakie
goś mikroorganizmu międzykomórkowego, 
czy też znów jako czynnik fizyologiczny po
budzający, właściwy komórce.—Potem na
stępuje podział mikrocentru. Podział ten 
zachodzi albo sam przez się, albo też jest 
tylko skutkiem istniejącej gdzieindziej przy
czyny. Ma on sam w sobie swą przyczynę, 
jeżeli przypuścimy, naprzykład, że polega na 
prostem oddzieleniu fizycznem przeciwnych 
sobie elementów mikrocentru (jak przypusz
czam, elementu żeńskiego od męskiego), skąd 
powstaną dwa mikrocentry pochodne. B ę
dzie zaś podział ów skutkiem jedynie, jeżeli 
chcemy widzieć w nim tylko narzędzie me
chaniczne, wywołane przez jakąś blizką przy
czynę, jak skurcz nitek protoplazmy komór
ki, który to skurcz sam znów jest skutkiem 
jakiegoś oddalonego,nieznanego dotąd,wpły
wu. Podział mikrocentru (centrokineza i cen- 
trodyereza) poprzedza podział jądra (karyo- 
kineza i karyodyereza); ostatni j est następ
stwem pierwszego: nadprogramowa niejako 
cząsteczka idyoplazmy (t. j. centrozoma) da
je impuls komórce, która znów działa na ma
sę całkowitą idyoplazmy, by wywołać jej po
dział i przekazać ją następnemu pokoleniu 
komórek.
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Hypoteza ta, jak widzimy, jest czemś wię
cej niż prostym kompromisem pomiędzy teo
ryą, uważającą centrozomę za utwór samo
dzielny w masie protoplazmy, a teoryą, bro
niącą pochodzenia centrozomy od jądra. 
Hypoteza nasza jest odrębna od obu tych 
teoryj; czyni bowiem z ciałka centralnego wy
twór o pochodzeniu protoplazmatycznem, ma
jący wszakże naturę wspólną z jądrem. Po
wstała ona poniekąd z hypotezy Waldeyera, 
którą dopełnia i wyjaśnia w szczegółach. 
Narówni z teoryą van Benedena, tłumaczy 
ona obecność centrozomy w komórkach spo
czywających, zdolnych już wszakże do podle
gania podziałowi. Z racyi zaś natury, jaką 
przypisuje centrozomie, która jest, podług 
niej, elementem idyoplazmatycznym, może 
daleko lepiej od teoryi van Benedena dać wy
jaśnienie tego primum movens podziału ko
mórki, dając przewagę materyalną centrozo
mie. Niezgodnie znów z teoryą van Benede
na, domagającą się trwałości i stałości ciałka 
centralnego, zgadza się ona z faktami nega- 
tywnemi, dowodzącemi nieobecności tego ele
mentu, oraz z faktami pozytywnemi, dowo
dzącemi jego degeneracyi. Narówni z teo
ryą Hertwiga, wyjaśnia ona analogią w za
barwianiu chromozom i centrozomy. Pozwala 
również zrozumiać, dlaczego podział mikro- 
centru przedstawia formy podobne do form 
podziału jądra: naprzykład, zarówno jak po
między dwiema centrozomami pochodnemi 
zjawia się centrozoma, przybierająca później 
kształt wrzecionka, tak samo pomiędzy chro- 
mozomami dwu jąder pochodnych tworzą się 
włókna łączące, formując chromodesmozę.

Streszczając teraz to, co wyżej wyłuszczo- 
no, widzimy, że małe jądro (micronucleus) 
ukazuje się w protoplazmie i podlega podzia
łowi narówni z wielkiem jądrem (maoronu- 
cleus). Pierwsze jest właśnie centrozomą, 
której podział stanowi niejako model dla po
działu drugiego, t. j. jądra właściwego. Cen
trozoma zachowuje się tu jako „karyoid” 
(xapoov—jądro; slSoę—obraz).

Czyż wyrażeniom „micronucleus” i ,ma- 
cronucleus” trzebaby było nadać teraz inne 
znaczenie, niż to, które one literalnie posia
dają? Czyżby, jak to już czyniono, należało 
im nadać znaczenie fylogenetyczne i porów
nywać centrozomę i jądro tkankowców7 (Me- 
tazoa) do „micronucleus” i „macronucleus”

wymoczków rzęsowatych? Próby, w tym kie
runku czynione, zgoła nie okazały się zachę- 
cającemi, ponieważ sami autorowie, którzy 
usiłowali przeprowadzić te homologie (Hen- 
neguy, Julin, M. Heindenhain), doszli do 
bardzo sprzecznych rezultatów: z równem bo
wiem powodzeniem porównywano „micro
nucleus” z centrozomą, jak i „macronucleus” 
z tą samą centrozomą...

Prawidło, któreśmy przed chwilą przy
puścili, polega więc na tem, że komórka wy
twarza sobie nową centrozomę, skutkiem od
żywiania, jakie otrzymuje podczas okresu 
spoczynku. Prawidło to, jak się zdaje, pod
lega dwu przynajmniej wyjątkom, gdzie cen
trozoma powstaje z innej przedtem istnieją
cej, zgodnie z prawem van Benedena. W y
jątki te, zresztą, dają się łatwo objaśnić.

Wiadomo, że w niektórych komórkach 
(przedewszystkiem zaś w komórkach zarod
kowych) kilka podziałów jądra następuje je
den po drugim, poprzedzanych za każdym 
razem przez podział centrozomy. Nie jest 
przeto niemożliwem w tym wypadku, że masa 
substancyi, istniejącej w centrozomie komórki 
macierzystej jest o tyle wyższą od ilości tej 
substancyi, niezbędnej do podziału komórki, 
że energia ciałka centralnego nie wyczerpuje 
się po jednym podziale.

Drugi wyjątek stanowią komórki płciowe, 
specyalnie zaś komórki męskie, gdzie podział 
centrozomy powtarza się dwa razy bez 
przerwy, a za nim idzie również nieprzerywa- 
ny podział jądra. Możjiwem jest, że, jak to 
już Hertwig zresztą zmuszony był przyjąć, 
ma tu miejsce pewna redukcya substancyi 
centrozomy, podobna do tej, jaką przypusz
czamy dla jądra. W  samej rzeczy, wiado
mo, że w jądrach komórek męskich wskutek 
powtórnego podziału komórki, bez stadyum 
spoczynku między podziałami, masa chroma- 
tyny, zawartej w jądrze, zostaje zredukowa
ną do czwartej części swej pierwotnej ilości.

IV.

Zobaczmy obecnie, co się dzieje z naszą 
hypotezą przy jej zastosowaniu do szczegóło
wego wypadku zapłodnienia. Przyjęto już 
w nauce, że obadwa łączące się z sobą ele
menty—spermatozoid i jajeczko, zawierają
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w momencie zapładniania jednakową ilość 
chromatyny w jądrze. Różnią się jednak 
poglądy uczonych co do tego, czy spermato- | 
zoid i jajeczko posiadają wtedy centrozomę, i 
czy nie. Platner, Fol, Guignard i H. Blanc 
podają obserwacye potwierdzające; szczegól
niej nieulegające zarzutom obserwacye Grui- 
gnarda stanowczo tego zdają się dowodzić. 
Przeciwnie, Boveri, Vejdovsky, Bohm, Oppel, 
R. Fick przyjmują, źe jajko dojrzałe w chwili 
zapładniania jest pozbawione ciałka central
nego. Balbiani i Henneguy w sposób nieco 
odmienny dochodzą do tego samego wniosku. 
Boveri pierwszy rozwinął ideę, że spermato- 
zoid sam dostarcza centrozomy, która staje 
na czele połączenia płciowego i pierwszego 
podziału jajka. „Jajko dojrzałe—mówi on—  
posiada wszystkie organy i wszystkie włas
ności niezbędne do podziału, z wyjątkiem 
jednak centrozomy, któraby dała hasło do 
tego podziału. Przeciwnie spermatozoid jest 
w nią zaopatrzony...” Wykazano później 
(R. Fick, Hermann), źe w danym wypadku 
centrozomę stanowi właśnie, część spermato- 
zoidu, łącząca główkę jego z ogonkiem.

A  więc w tym ostatnim poglądzie, który- 
byśmy chętnie dzielili, gdyby nie wręcz prze
ciwne obserwacye Fola i Guignarda—sper
matozoid i jajeczko oba zarówno są przeno- 
sicielami substancyi dziedzicznej („Yerer- 
bungstrager” Hermanna): w samej rzeczy, 
mieszczą one w swem jądrze, które odpowia
da główce spermatozoidu, a pęcherzykowi za
rodkowemu w jajeczku, jednakową ilość sub
stancyi dziedzicznej. Jednak sam tylko 
spermatozoid jest przenosicielem substancyi 
zapładniającej („Befruchtungstrager” Her
manna). Przeciwnie, jajeczko, poza funkcyą 
swą przekaziciela częściowego dziedziczności, 
nie przedstawia nic innego, jak z racyi na
gromadzenia w sobie materyalów odżyw
czych, pewien rodzaj magazynu zapasów 
żywności („Nahrungstriiger” Hermana). 
Do spermatozoidu zatem należy dostarczanie 
substancyi drażniącej (centrozoma), przyczy
ny, wpływającej na połączenie się jąder ko
mórek płciowych. Jajeczko zaś ze swej stro
ny winno dostarczyć materyalów zapasowych, 
odżywczych (żółtko), które posiadają może 
tę własność, źe, przynosząc pokarm dla 
pierwszych komórek zarodka, mogą przez to 
wywołać szybkie odradzanie się substancyi

drażniącej po pierwszych podziałach komór
ki zarodkowej, bez pomocy, tym razem, żad
nych środków odżywczych z zewnątrz.

Pozostaje nam obecnie do zbadania jesz
cze, w jakim stosunku znajduje się nasza 
hypoteza, o powstawaniu i istocie centrozo
my, do teoryi dziedziczności Weismanna. 
Wiadomo, źe plazma rozrodcza, idyoplaz- 
ma, przekazywana dziedzicznie, zawiera się 
w chromatynie jądra. Ponieważ zaś przyj
mujemy w naszej hypotezie identyczność na
tury substancyi chromatynowej jądra i sub
stancyi centrozomy, jesteśmy nadto zmuszeni 
przypuścić, źe tak jedna jak i druga jest 
utworzona przeważnie przez plazmę rozrod
czą. Dalej, ponieważ plazma rozrodcza nie
przerwanie przechowuje się w komórkach od 
pokolenia do pokolenia, przekazując się dzie
dzicznie, wydaje się zatem dość trudnem do 
przypuszczenia, by centrozoma składała się 
z plazmy rozrodczej, a mimo to jednocześnie 
wytwarzana była nanowo w każdej komórce: 
pojęcia ciągłości plazmy rozrodczej i tworze^ 
nia jej nanowo zdają się przeczyć sobie wza
jemnie. Nie należy wszakże zapominać, że 
teorya ciągłości plazmy rozrodczej z koniecz
ności doprowadza do przyjęcia odradzania się 
tej plazmy; przypuszczenia tego uniknąć nie 
mógł żaden z obrońców tej teoryi (Weiss- 
mann, Kólliker, O. Hertwig). Podwojenie 
plazmy rozrodczej drogą odżywiania jest złą
czone z samym podziałem tej plazmy w chwili 
dzielenia się komórki: wskutek bowiem tega 
podziału każda komórka pochodna przycho
dzi na świat zaopatrzona zaledwie w połowę 
tej ilości substancyi chromatynowej, jaka jej 
jest koniecznie potrzebną do wypełnienia 
wszystkich jej funkcyj życiowych. Przy
puszczamy, jak to już wyraziliśmy wyżej, że 
po dokonaniu tego podwojenia ciągnie się da
lej czynność przetwarzająca protoplazmy,. 
która zamienia produkty, wchłaniane przez 
komórkę, pokarm, na plazmę rozrodczą. 
Przewyżka tej idyoplazmy (przewyżka roz
rodcza, mówiąc właściwie), ta cząsteczka 
elementarna plazmy rozrodczej — stanowi 
właśnie centrozomę.

Streszczając nasze wywody, widzimy, że- 
centrozoma stanowi jeden z organów komór
ki, jak się już wyraził van Beneden, ale 
jestto organ zwykłe przejściowy i niestały. 
Jest on produktem czynnego wydzielania spe-
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cyfłcznego dobrze żywionej komórki. Składa 
się on z tej części idyoplazmy, która, niemo- 
gąc funkcyonować jako plazma rozrodcza, 
przez którą komórka jest już nasyconą, 
funkcyonuje jako plazma dzieląca. Zarówno 
jak kryształ soli, wrzucony w roztwór przesy
cony tejże soli, nie rozpuszcza się tam, lecz 
wywołuje krystalizacyą roztworu, tak i nad
programowa Niejako cząsteczka idyoplazmy 
nie łączy się z idyoplazmą jądra, lecz wywo
łuje jego podział. Substancya dziedziczna 
sama jest również substancyą dzielącą.

Oto i wszystko, co dotyczę komórek orga
nizmu.

Jajko jest komórką, gdzie nadmierne wy
dzielanie idyoplazmy nie ma miejsca, ponie
waż cała czynność protoplazmy jest zwrócona 
w inną stronę: jest zaabsorbowana mianowi
cie przez nagromadzenie materyałów zapaso
wych (substancya odżywcza). Spermatozoid 
znów, przeciwnie, jest komórką, gdzie to wy
dzielanie (substancya zapładniająca) zacho
dzi kosztem innych funkcyj. Zresztą nie po
winniśmy zapominać, z jaką ostrożnością na
leży się obecnie jeszcze odnosić do tej sche- 
matyzacyi funkcyj komórek płciowych oraz 
zapładniania.

Tłum. W. K. K.

Liśeie ro ś l in  z w r o tn ik o w y c h .

(D okończenie).

Pierzasty lub też podwójnie pierzasty liść 
motylkowatych jest wybornie przystosowany 
do stosunków klimatycznych pod zwrotnika
mi, gdzie widzimy tyle drzew i krzewów, na
leżących do tej rodziny. Przystosowanie 
zależy głównie na tem, że listki wykonywają 
ruchy wywołane, będące skutkiem zmian 
w sile oświetlenia. Szeroko, przy średnio 
silnem, sprzyjającem im oświetleniu, rozło
żone listki wznoszą się, gdy słońce wyżej 
stoi, sztywno do góry, tak że się aż po
wierzchnie stykają. Często skręcają się

ogonki, które są narzędziami ruchu i przez 
to blaszki otrzymują położenie ukośne lub 
prostopadłe. We wszystkich więc porach 
dnia liście otrzymują najkorzystniejsze świa
tło dla utrzymania zieleni i wykonania czyn
ności przyswajania. Przy nastającej ciem
ności te same listki układają się do położenia 
snu i to zwraca uwagę badaczów już od 
czasów Pliniusza, pomimo, że korzyść snu 
roślin jest daleko bardziej zagadkowa, niż ru
chy, wywołane przez wzmagające się światło. 
Sen charakteryzuje się też przez mniej lub 
więcej prostopadłe położenie blaszek, które 
bywa w różny sposób osiągnięte. K. i Pr. Dar
winowie tłumaczyli sen roślin przez potrzebę 
ich chronienia się od szkodliwego wpływu 
promieniowania wewnętrznego i w naszych 
strefach jestto możliwem. Nie można sobie 
jednak wyobrazić, żeby pod zwrotnikami 
nocne promieniowanie wywołało zasilne 
ochłodzenie rozłożonych liści. Tu być muszą 
inne przyczyny, z powodu których korzyst- 
nem jest prostopadłe położenie blaszek liś
ciowych. Siła ulew podzwrotnikowych po
winna tu być wzięta pod uwagę. Jeśli liść 
pierzasty, z długim elastycznym ogonkiem 
i małemi listkami ma budowę nader dogod
ną i przez giętkość swoję może się opierać 
ulewom, położenie prostopadłe listków jest 
też urządzeniem ochronnem, bo zmniejsza 
lub ogranicza ilość niezliczonych zmian poło
żenia tak czułych poduszeczek ruchowych, 
zmian wywołanych przez krople deszczu, pa
dające na płasko rozłożone listki. Przed 
deszczem zachmurza się zwykle niebo tak 
silnie, że ta zmiana w oświetleniu wystarcza, 
aby wprowadzić listki w sen. Pośrednio 
więc osięga tu korzystne prostopadłe położe
nie listków to, co się osięga bezpośrednio 
u Mimosa pudica, sensitiya i innych gatun
ków tego rodzaju, a w mniejszym stopniu 
u niektórych Albizzia i Acacia, przez podraż
nienie, wywołane spadaniem pierwszych kro
pel deszczu. Oxalis sensitiya, mały chwast, 
pospolity w oddziale dla roślin pnących się 
w ogrodzie botanicznym w Buitzenorg, o list
kach pierzastych, ułożonych różyczkowato, 
jest bardzo czuły na wszelkie podrażnienie, 
wywołane przez wstrząśnienie i po pierwszem 
wstrząśnieniu spuszcza zaraz swe delikatne 
listki. Ponieważ roślina nie posiada kolców, 
jak Mimosa pudica, a główne ogonki liści nie
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mają poduszeczek ruchowych, spuszczanie się 
listków nie może mieó znaczenia przystoso
wania ochronnego przed pasącemi się 
zwierzętami, jakie posiada prawdopodobnie 
u Mimosa pudica. Ale i u tej rośliny pierw
szym względem było położenie ochronne 
przeciw ulewom, a obrona przed napaścią pa
sących się zwierząt była względem drugo
rzędnym.

„Jasny cień”, który dają korony drzew 
motylkowatych ze swemi delikatnemi liśćmi, 
czyni je bardzo korzystnemi, jako „drzewa 
cieniujące” przy plantacyach kawy i kakao. 
„Drzewo cieniujące” jest ważnym środkiem 
pomocniczym w uprawie podzwrotnikowej, 
bez którego liczne, zwłaszcza młode planta- 
cye wieleby ucierpiały od zbyt bezpośred
nich promieni słońca. Dużo się żąda od 
dobrego „drzewa cieniującego”. Powinno 
dawać jednostajny, jasny cień i nie wstrzy
mywać przewiewu powietrza, szybko wzrastać 
i nie wyczerpywać zbytecznie żyzności grun
tu. Różne motylkowate odpowiadają tym 
warunkom. Powiedzieć to można głównie 
o Albizzia moluccana, drzewie pochodzącem 
z wysp Moluckich, w którego rozprzestrze
nieniu bardzo się zasłużył ogród botaniczny 
w Buitzenorg. Układ liści tego drzewa 
w czasie snu ma bardzo sprzyjać potrzebne
mu przewiewowi powietrza w czasie nocy.

Pod zwrotnikami liść jest częściej skó- 
rzasty niż u nas; jego tkanki mechaniczne są 
bardziej rozwinięte i nierzadko naskórek 
górnej powierzchni jest tak przejęty krze
mionką, że blaszka jest kruchą i sztywną; 
liść wygląda jakby był zrobiony z zielono la
kierowanej blachy. Do charakterystycznych 
odgłosów pod zwrotnikami należy ostry ha
łas, wywoływany przez spadanie deszczu na 
twarde i sztywne liście. Z powodu silnego 
oświetlenia zielona tkanka asymilacyjna mo
że tworzyć grubsze warstwy, a wewnętrzne 
warstwy nie dostaną, mimo to, zamało świa
tła. Zdolność asymilacyjna liścia pod zwrot
nikami, który pracuje w tak dobrych warun
kach zewnętrznych i w takim klimacie, jak 
klimat na Jawie zachodniej, i który może być 
czynnym przez cały rok bez przerwy, znacznie 
przewyższa tęż zdolność liści drzew Europy 
środkowej. Ten fakt posiada wielkie zna

czenie w gospodarce domowej roślin pod
zwrotnikowych. Od większej bowieąi lub 
mniejszej siły asymilacyjnej liścia, jako orga
nu odżywiającego, zależy przedewszystkiem 
stosunek, w jakim zostaje ilość materyałów 
potrzebnych na zbudowanie nie zielonych 
organów, t. j. pni, gałęzi, korzeni, kwiatów 
i owoców. Ten stosunek układa się pod 
zwrotnikami na korzyść tych ostatnich orga
nów, w których zbudowaniu zasada oszczę
dzania materyału, będąca tak ważną w stre
fach umiarkowanych i zimnych, gra tu rolę 
podrzędną. Wrażenie bogactwa roślinności 
podzwrotnikowej rzeczywiście nie zależy na 
wielkiej ilości liści; nie jest ona stosunkowo 
tak ogromną, jak my w Europie sobie wyo
brażamy. Wrażenie rozrzutnego bogactwa 
robi w daleko wyższym stopniu ogromne roz
winięcie pni, konarów i gałęzi, do czego się 
często dołącza obfitość kwiatów i owoców.

Ogromnie bogata produkcya substancyj 
organicznych, wytwarzanych przez liście pod 
zwrotnikami, wyraża się w niepojętej dla nas 
i istotnie trudnej do uwierzenia szybkości 
wzrostu wielu roślin podzwrotnikowych drze
wiastych. W r. 1874 posadzono koło gimna- 
zyum Wilhelma III  w Batawii okaz Euca- 
lyptus alba, drzewa, którego Timor jest oj
czyzną; w r. 1877, t. j. w trzy lata, był już 
drzewem na 15 m wysokiem. Te same 
Eucalyptusy, zasadzone w r. 1883 koło portu 
w Tandjong Priok, blizko Batawii, wyrosły 
po pięciu latach we wspaniałe drzewa, 
W  ogrodzie Tjikómost, koło Buitzeuorg, 
dwuletnie drzewka machoniowe są na 4'/a m 
wysokie, trzyletnie okazy Swietenia macro- 
phylla dochodzą 5 do 6 m  wysokości. Ba
jecznie szybko rośnie wyżej wymieniona A l
bizzia moluccana, to ulubione drzewo cieniu
jące, którego delikatne liście pierzaste wcale 
nie dają wrażenia obfitości i siły. Roczne 
okazy dochodzą już do wysokości 5 do 6 m, 
6-letnie są 25 m wysokie, przyczem pień 
w wysokości człowieka ma 20 do 25 cm śred
nicy.

Zajmujący się fizyologią roślin łączą  
często zdolność asymilacyjną liści z parowa
niem czyli wyziewaniem pary wodnej. W yo
brażają sobie bowiem, że woda, służąca do 
pokrycia strat, wywołanych przez parowanie 
z korzeni, przez pień i łodygę idąca do liści 
może też przenosić materyały surowe, wzięte
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z ziemi imające uledz przerobieniu w liściach. 
To wyobrażenie może być przykładem jedno
stronności pojęć z fizyologii roślin. Różne 
próby, które wykonywano w ogrodzie bota
nicznym w Buitzenorg, z parowaniem naj
różnorodniejszych roślin, doprowadziły do 
wyniku, źe wyziewanie roślin w wilgotnym 
i gorącym klimacie Jawy zachodniej jest naj
mniej dwa lub trzy razy słabsze, niż u roślin 
środkowo europejskich. Ogromna wilgotność 
powietrza zmniejsza parowanie, mimo wyso
kiej temperatury. Stąd wynika wniosek 
pewny, że woda, służąca do parowania, nie 
jest niezbędną do przenoszenia z ziemi w gó
rę substancyj pożywnych; należy też pamię
tać o odpowiednio większej sile asymilacyjnej 
liścia pod zwrotnikami. Rośliny podzwrotni
kowe rozporządzają, przy słabem albo nawet 
żadnem parowaniu, siłami osmotycznemi, 
które dostatecznie szybko przenoszą te mate- 
ryały.

Rośliny, rosnące swobodnie na stanowis
kach słonecznych, jak np. palmy, wyziewają 
przez parowanie dość znaczne ilości wody. 
Obliczono, że dorosła palma kokosowa, o 20 
do 25 liściach, w czasie musonu zachodniego 
wydaje dziennie (w 24 godziny) przez paro
wanie poważną ilość 20 do 25 litrów wody.

Oprócz parowania wiele roślin podzwrotni
kowych wydziela w nocy wielką ilość wody 
płynnej, której duże krople zrana pokrywają 
blaszki liściowe; przy najlżejszem wstrząś- 
nieniu zlewa się formalny deszcz z korony 
drzewa. Widzimy to głównie u różnych ga
tunków Ficus i drzew im pokrewnych. I  ro
śliny zielne wydzielają wodę, szczególniej 
różne obrazkowate, u których woda wydziela 
się z końców liści. Kropla po kropli spada 
prędko i niektórzy spostrzegacze nawet twier
dzą, że woda wytryskuje z pewną siłą z koń
ców liści. U niektórych roślin naszej flory 
widzimy też, zwłaszcza na pewnych miejscach 
brzegów liścia, wydzielanie wody w kroplach. 
Duże lśniące krople wody, które po ciepłej 
a wilgotnej nocy letniej zdobią rano nasze 
łąki, nie są, po większej części, rosą, ale 
wodą, wydzieloną przez liście. Zjawisko to 
jest, rozumie się, daleko ogólniejsze i wi
doczniejsze w wilgotnym klimacie podzwrot
nikowym; według poszukiwań, prowadzonych 
w Buitzenorg, narzędzia wydzielające wodę 
są daleko bardziej urozmaicone i mają bar

dziej skomplikowaną budowę, niż u naszych 
roślin. Nie mamy tu do czynienia, jak dotąd 
sądzono, z procesem filtracji; woda jest ra
czej czynnie wydzielana z gruczołowato zbu
dowanych organów, które, z powodu ich 
czynności, możnaby porównać do gruczołów 
potowych. W  wilgotnym klimacie podzwrot
nikowym roślina musi obficie potnieć, aby się 
pozbyć nadmiaru wody, jaki jest następstwem 
zmniejszonego jej parowania (transpiracyi).

W  czasie rozwijania się liści jeszcze bar
dziej może, niż w stanie zupełnego rozwoju 
tychże, różnią się drzewa podzwrotnikowe od 
naszych krajowych roślin drzewiastych. Jak  
powoli i ostrożnie wydobywają się u nas na 
wiosnę młode pędy z delikatnych listków 
pączka! Póki tkanka liści jest czuła i deli
katna, listki chronią się od zbytniego ochło
dzenia w nocy, a zbytniej transpiracyi 
w dzień, przez fałdki, włoski, które potem 
opadają, przez powlokę z gumy lub żywicy. 
Tkanka liścia wzmacnia się prędko i zieleń 
tkanki asymilacyjnej jest wykształcona i go
towa do czynności, zanim blaszka się rozwinie 
i dosięgnie rozmiarów normalnych. Świeża, 
jasna zieloność, zdobiąca wczesną wiosną 
drzewa i krzewy, jest tylko wskazówką, jak 
bardzo młode listki muszą się spieszyć, aby 
krótki okres swego wzrostu wyzyskać i o ile 
można najwcześniej zacząć okres żywienia 
się. Biolog widzi więc w okresie rozwijania 
się liści naszych gajów i lasów szereg walk, 
do których zmuszony jest nasz świat roślinny 
z powodu ostrości klimatu, a nie widzi ra
dości i wesela, które dostrzega poeta.

Mówią pospolicie o pączkach rozwijających 
się drzew: „pączki pękają”. Kto widział 
rowijanie się drzew podzwrotnikowych, ten 
szuka mimowoli innego wyrażenia, aby okreś
lić pokrótce to, co jest zupełnie odrębnego 
i nam obcego w tem zjawisku. „Drzewa wy
sypują liście”, możnaby powiedzieć z d-rem 
Treubem, który w krótkiej notatce zwrócił 
uwagę na te stosunki. W  oddziale dla roślin 
motylkowych w ogrodzie botanicznym w Bui
tzenorg jest kilka okazów Amherstia nobi- 
lis, które przez cały rok kwitną i wydają no
we pędy liściowe. Między grubemi i twar- 
demi liśćmi pierzastemi zwieszają się długie 
czerwono brunatne pęki prostopadle z gałęzi.
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To są młode pędy ze swemi liśćmi; liście, gdy 
dojdą swej normalnej wielkości, wznoszą się 
i rozszerzają powoli. Ogonki liściowe są tak 
miękkie i giętkie, że można je naokoło palca 
obwijać bez złamania, a każdy powiew wiatru 
wprawia w powolny ruch wahadłowy te ciem
ne, aż do metra długie, pęki liści. Iiosną tak 
szybko, że w kilka dni dochodzą do tej dłu
gości. Inne drzewo, należące do rodziny 
motylkowatych, Maniltoa gemmipara, roz
wija liście peryodycznie. Z  werendy miesz
kania dyrektora można było codziennie to 
czarodziejskie zjawisko badać. Wielkie, 
złoto-brunatne łuski pączków rozchodzą się, 
młody pęd liściowy wypada z nich i tworzy 
15 do 20 cm długi pękbści, delikatnej, blado
różowej barwy, wolno w dół się zwieszający. 
Pęki te przedłużają się szybko aż do 30 cm, 
różowa barwa robi się coraz jaśniejsza i wi» 
dzimy wszelkie jej odcienie, jakie nas zachwy
cają w pięknej róży herbacianej. Można 
sobie wyobrazić, jak czarownie wyglądają te 
liczne pęki, podobne do kwiatów, na tle ciem
no-zielonych starych liści. Po kilku dniach 
podobna do kości słoniowej białość dużych 
liści pierzastych, zaczyna nabierać zielonego 
odcienia i teraz dopiero zaczyna się (o czein 
może nas mikroskop przekonać) tworzenie się 
zieleni w tkance asymilacyjnej blaszek. Wte- 
dz rozrastają się liście krzaczasto, wznoszą 
się i zupełnie się rozwijają.

Dziwny ten sposób rozwijania się liści wi
dzimy i u różnych innych drzew i krzewów; 
młode liście zupełnie miękkie zwieszają się, 
w krótkim czasie dorastają swej normalnej 
wielkości, mają często żywe, głównie czerwo
ne zabarwienie. Wtedy dopiero zielenieją, 
wzmacniają się i powoli wznoszą się w górę. 
Mogą one bezkarnie szybko rosnąć: ich zwie
szanie się strzeże je dobrze od mechaniczne
go uszkodzenia przez ulewy i od słońca; 
barwnik czerwony strzeże też od promieni 
słonecznych i w tak dobrym klimacie nie 
spieszą one z nabieraniem zielonej barwy. 
Zawsze dostatecznie wcześnie zaczynają asy- 
milacyą.

Sądząc ze stosunków, panujących w euro
pejskiej florze, jesteśmy bardzo skłonni do 
łączenia peryodyczności opadania i rozwija
nia się liści z peryodycznemi zmianami klima
tu i uważamy ją za przystosowanie do kli
matu. W rozległych strefach podzwrotniko

wych, gdzie rok się dzieli na porę dżdżystą 
i deszczu pozbawioną, ta pierwsza zastępuje 
zimę okolic umiarkowanych; jestto okres spo
czynku dla roślinności. Rozwijanie się i opa
danie liści oznacza początek i koniec suchej 
pory roku; ta peryodyczność roślinności za
leży tu od klimatu. W bardzo zaś wilgot
nych okolicach podzwrotnikowych, gdzie są 
lasy „wiecznie zielone”, brak tej peryodycz
ności w rozwoju liści i tam przez cały rok 
rozwijają się ciągle nowe liście, a opadają 
stare. Jednak i w tym jednostajnie wilgot
nym klimacie jest niemało gatunków z peryo- 
dyczną zmianą liści i w tych wypadkach zale
ży ona tylko od przyczyn wewnętrznych i po
chodzi od innych wpływów, a nie od klimatu. 
W  ogrodzie w Buitzenorg okazy Palagium 
macrophyllum np. mają taką peryodyczność, 
której niezależność od zewnętrznych wpły
wów meteorologicznych poznajemy już z tegor 
że pojedyncze drzewa w różnych miesiącach 
zrzucają liście i znowu niemi się pokry
wają.

Częściej rozciąga się peryodyczność tylko 
na rozwój nowych pędów liściowych, a nie na 
opadanie liści, które nie potrzebuje odbywać 
się peryodycznie. Przykładem tego jest wy
żej opisana Maniltoa gemmipara, ze swemi 
jasnemi pękami młodych liści. W tych wy
padkach, kiedy stare liście późno opadają, 
w dziwny sposób ustępują one miejsca m ło
dym, zdolnym do pracy liściom: ogonki liścio
we zginają się silnie w dół, tak że starzejące 
blaszki bardzo mało ocieniają młode liście 
i im we wzroście nie szkodzą. Nie jestto 
zwiędnięcie i osłabienie starzejących liści, 
ale czynny ich ruch, wywołany przez rozwój 
nowych pędów. Ciekawy ten i taki celowy 
wpływ młodych liści na stare mogłem bardzo 
dobrze zbadać u Oxyanthus hirsutus, krze
wu należącego do marzanowatycb, tudzież 
u Jagera serrata.

Pakt, że nawet w zupełnie jednostajnym, 
stale wilgotnym klimacie podzwrotnikowym 
pewne rośliny mają dobrowolną, że tak po
wiem, peryodyczność rozwoju i opadania 
liści, niezależną od czynników zewnętrznych, 
rzuca godne uwagi światło na sposób, w jaki 
ta peryodyczność w naszym klimacie się wy
kształciła. W  naszym klimacie mogą wy
trzymać i rozmnażać się tylko te rośliny 
drzewne, które mają taką peryodyczność
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i  tylko te osobniki, u których te zjawiska 
peryodyczne w porę wracają. Ta peryo- 
dyczność jest więc pośredniem, a nie, jakby 
z pozoru sądzić można, bezpośredniem przy
stosowaniem do czynników klimatycznych. 
Peryodyczne zmiany liści i u naszych drzew 
polegają, ściśle biorąc, na czynnikach we
wnętrznych, czego mamy dowód w znanem 
doświadczeniu, że w pierwszych miesiącach 
zimy nawet i sztuczna wiosna w cieplarni nie 
zdoła rozwinąć pączków, będących w stanie 
spoczynku. W  Yenezueli wiele drzew traci 
liście w suchej porze roku i nie wstrzyma i  

tego nawet silne ich podlewanie; z drugiej 
strony, gdy się wyjątkowo późni początek 
pory deszczowej, pączki o zwykłej porze się j 
rozwijają, mimo niezwykłej suchości ziemi 
i powietrza. To są wskazówki, źe przyczyny 
wewnętrzne wywołują rozwijanie się liści. 
<Chąc słusznie osądzić zjawiska przystosowa
nia roślin w innych klimatach, trzeba, jako 
punkt wyjścia, brać zjawiska, jakie przedsta
wia świat roślinny co rok w stale wilgotnym 
i wogóle bardzo jednostajnym klimacie pod
zwrotnikowym.

Z Haberlandta

tłum. Marya Twardowska.

Konserwatoryum paryskie sztuk i rzemiosł.

W ykształcanie techniczne we F rancy i skupia 
«ię z jednej strony  w niewielkiej liczbie szkół 
i  insty tu tów  specyalnych z ograniczoną ko n k u rsa
m i ilością słuchaczów  (szkoła d róg  i mostów, 
•szkoła górnictw a, farm aceutyczna), z drugiej —  
w zakładach naukow ych o u s tro ju  sw obodniej
szym , k tóre m ają  za zadanie nadaw ać średnie 
w ykształcenie techniczne i rozpow szechniać te  { 
w iadomości śród kół jak n a j szerszych, Poli- | 
techn ik i w ro d za ju  niem ieckich, jednoczące w so- |

b ie w szystkie w ydziały, we F rancyi są n ie
znane ■).

W śród zakładów  drugiego typu główną uwagę 
w P aryżu  zw racają: m iejska szkoła  fizyki i  c h e 
mii, o tw arta  jednak  tylko d la dzieci m ieszkańców  
P aryża  i paryskie konserw atoryum  sz tuk  i rz e 
miosł. W  obu, ja k  we wszystkich praw ie zak ła 
dach naukowych francuskich, nauka je s t  bez
p łatna. P rogram  konserw atoryum  obejm uje 
geom etryą analityczną i w ykreślną, algebrę, fizy- 

I kę stosow aną do przem ysłu (prof. Violle), chemią 
techniczną i ro lną (prof. Jungfleisch , Schloesing, 
G irard), botanikę, budowę m aszyn, ekonomią po 
lityczną, rachunkow ość i t .  p. W ykłady odby
w ają się w porze wieczornej między godziną 
siódm ą a dziesiątą  i są  zupełnie publiczne, to też 
w zimowych miesiącach odwiedzane są bardzo 
licznie przez zm arzniętych przechodniów . D la 
stałych jed n ak  słuchaczów  zarezerw ow ane są  od
rębne ławki, co pozw ala im  spokojnie zwracać 
uwagę na wykład bez względu na ciżbę, tłoczącą 
się w górnych sferach sali. Do konserw atoryum  
należą labo ra to rya  (fizyczne i chemiczne), u rz ą 
dzone lepiej i zaopatrzone w szechstronniej, niż 
pracow nie uniw ersyteckie w P aryżu . D ostęp do 
nich je s t  również bezpła+ny i dla każdego, kto 
odpowiednie uzdolnienie wykaże, o tw arty . N aj
ciekawszą częścią konserw atoryum  je s t  jed n ak  
ogrom ne i znakom icie utrzym ane m uzeum  tech
niczne, gdzie w kilkudziesięciu salach skupione 
je s t  mnóstwo modeli i przyrządów  z dziedziny 
inżynieryi, m echaniki, fizyki i chemii. O ryginal
ne p rzyrządy  wielu wybitnych fizyków i chem i
ków n ad a ją  zbiorowi tem u wielką w artość h is to 
ryczną i są ważnym dokum entem  d la  dziejów 
rozw oju techniki dośw iadczalnej, k tó ra  tak  wiel
kie d la  nauk  ścisłych m a znaczenie.

D ział m atem atyki otw iera kolekcya modeli 
rozm aitych pow ierzchni krzywych; zbiór nader 
kom pletny form krystalograficznych idzie zaraz 
za n ią  i zajm uje k ilka  szaf. W  p łask ich  ga
blo tkach  pow ystaw iane są  platynowe i m osiężne 
facsim ilia pierwowzorów m etra, k ilogram a i ich 
poddziałów. Jak  wiadomo, oryginalny p rę t 
i  b ry ła  pla*ynowa, k tó re  dzisiaj za  określenie 
m etra  i kilogram a podajem y, przechow ane są 
w P aryżu  w b iurze m iar i wag. K ilkadziesiąt 
zegarów najrozm aitszej form y i dokładności, po 
chodzących przew ażnie z ubiegłego stu lecia, do
pełnia zaw artości dwu pierwszych sal.

D ział inżynieryi i m echaniki sk łada się p rze 
ważnie z modeli, stanowiących n ieraz w zór do
kładnego w ykończenia, chociaż w ogrom nej hali, 
przerobionej z dawnego re fek tarza  klasztornego, 
nie b rak  również i m aszyn wielkości na turalnej.

')  „Szkoła politechniczna” paryska  je s t  zak ła 
dem p rzygo‘owawczym do wyższych stopni w in 
żynieryi cywilnej lub  w ojskowej. K urs je j je s t  
dw uletni, przew ażnie poświęcony gruntow nem u 
wykładowi m atem atyki i fizyki.
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M odele m ostów  wszelkiego ro d za ju , kam iennych, 
żelaznych, staw ianych w ostatn ich  czasach we 
F rancy i, za jm u ją  tu  najw ięcej m iejsca. Obok 
nich mieści się kom pletna kopia u rząd zeń  k an a li
zacyjnych Paryża: p lany  sy tuacy jne , p rzek ro je
i wzory zbiorników  i kanałów . B ardziej h is to 
ryczne znaczenie m a ją  m odele p rzyrządów  L eba- 
sa, k tó re  służyły do przew iezienia i ustaw ienia 
obelisku L uxorskiego na p lacu  Zgody w P a ry żu , 
w czw artym  dziesią tku  bieżącego stu lecia . P rz y 
rządy , odnoszące się do dzia łu  m echaniki, po roz
rzucane są  w k ilkunastu  salach, co u tru d n ia  
znacznie rz u t oka na  całość. M aszyny, używ ane 
w wielkim  przem yśle , zgrupow ane są w oddziel
nej ha li m aszyn, m odele zaś odnajdujem y w ro z 
m aitych m iejscach. Z najdu jem y tu  w zory cał
kow itego u rządzen ia  cukrow ni, brow arów , fab ryk  
sody, h u t szklanych i t .  p . M iędzy m odelam i 
precyzyą w ykończenia w yróżnia się m odel m aszy
ny do d ruku  n a  p e rk a lu , d ruku jącej od razu  
w 24-ch kolorach. M odel ten  puszczany  byw a 
w ru ch  i w  gablotce obok zn a jd u ją  się kaw ałk i 
p erk a lu  p rzezeń  zadrukow ane. Tuż obok p o 
m ieszczone są  w zory system ów  używ anych do 
w yrobu walców m iedzianych, na k tórych  w yrzyna 
się rysunek  p rzez  m aszynę d ru k arsk ą  odbijany. 
W alce tak ie  są  bardzo  drogie, gdyż w yrżnięcie 
deseni m usi być jakna jdok ładn ie jsze . W  innej 
znów sali napotykam y m odel poczty  pneum atycz
nej, k tó ra  w P ary żu  zastępu je  posłańców . R oz
ległość m iasta  i cena w ysoka p racy  uczyniły  
istnienie ich niem ożliwem . N atom iast b iu ra  pocz
tow e, k tórych je s t  k ilkadziesią t, złączone są  m ię
dzy sobą za pośrednictw em  ru r ,  p rzez  k tó re  dzia
łaniem  ściśnionego pow ietrza lis ty  z jednego  
b iu ra  do drug iego  p rzesy łać m ożna. L is ty  te, 
podw ójnie opłacone, natychm iast w yjm ują w od- 
pow iedniem  b iu rze  i listonosz roznosi je ,  niewy- 
chodząc ju ż  w tedy ze swej niew ielkiej dzielnicy. 
K olekcya m odeli m aszyn parow ych z n a jro z 
m aitszych epok uzm ysłow ią doskonale postęp , 
ja k i na tem  po lu  od czasu W a tta  aż do chwili 
obecnej zo sta ł dokonany.

M aszyny stosow ane do rzem iosł stanow ią dział 
bardzo  obszerny i za jm ujący , ze w zględu na  wy
soki stan  rzem iosł, zw łaszcza artystycznych  we 
F rancy i. K om pletne u rządzen ia  tokarsk ie , s to 
la rsk ie  i ślósarsk ie  w raz z celniejszem i w yrobam i 
tych rzem iosł głównie za trzy m u ją  uw agę. O kazy 
tokarsk ie  toczone z drzew a lub  kości, zdum iew a
j ą  p ięknością w ykonania. P rzem ysł chem iczny 
reprezentow any je s t  przew ażnie p rzez  gotowe ju ż  
w yroby, stosunkow o mniej zaś m am y tu  m odeli. 
C iekawe okazy, k tó re  różnem i czasy na  pow szech
nych w ystaw ach w P aryżu  się znajdow ały, tu  na 
sta łe  są  przechow ane. M iłośnicy porcelany nie 
m ogą p rze jść  obojętn ie p rzez  salę, w k tó re j n a 
grom adzono z różnych epok pochodzące w yroby 
rządow ej fabryk i porcelany w Sevres. W śród  
m nóstw a w azonów, koszyków , m alowanych p ły t 
porcelanowych, k tó re  stanow ią praw dziw e a rcy 
dzieła tej fab ryk i, zw raca uw agę swym ogrom em

natu ra lne j w ielkości b ia ła  porcelanow a s ta tu a  P a- 
lissyego. Je s tto  je d n a  z najw iększych w św iecie 
„figu rek” porcelanowych. W  dziale szklarsk im  
znow u w śród szyb rozm aitej wielkości i rozm aite- 
m i sposobam i otrzym anych uderza  ogrom na ku la  
szk lana o średnicy  półtoram etrow ej, w ydęta spo
sobem  m echanicznym . K ula  ta  pochodzi z wy
staw y pow szechnej 1889 r.

P rzem ysł chemiczny w ściślejszem  znaczeniu , 
a więc p rodukcya prepara tów  chemicznych: sody , 
kw asów , farb  anilinowych i t .  d. nie znajdu je  się 
we F rancy i w stan ie  kw itnącym  i w wielu razach  
nie może w ytrzym ać konkurencyi z N iem cam i. 
D ział ten  więc je s t  i  mniej liczny i mniej in te re 
sujący, jeże li doń  nie zaliczym y próbek  sz tu cz
nych szafirów i rubinów , otrzym anych p rzez  
F rem yego . P iękniejsze je d n a k  i większe p róbki 
w ystaw ione są  w gabinecie m ineralogicznym  m u
zeum  his to ry i n a tu ra lne j, gdzie w ykładał i p raco
w ał Frem y.

K ilka najw iększych sal na  pierw szem  p ię trze  
za jm u ją  p rzy rządy  z dziedziny fizyki i chemii 
dośw iadczalnej. Oprócz przyrządów  now ych, 
pochodzących bądź z fabryk francuskich, b ądź  
sprow adzanych z zagranicy i służących do de- 
m onstracyj na  w ykładach, są  tu  i p rzy rządy  
daw ne, k tó rych  używ ali fizycy francuscy do b a 
dań  swoich. Pom iędzy pierw szem i, oprócz in 
strum entów , k tó re  spotkać m ożna w każdem  za- 
m ożniejszem  laboratoryum  fizycznem, ud erza ją  
p rzy rząd y  do badań  z dziedziny akustyk i, zw łasz
cza  szereg  przyrządów  pom ysłu prof. K oeniga do  
optycznego badania  głosu oraz duży ana liza to r 
g łosu do dośw iadczeń nad dźw ięcznością tonów . 
Pom iędzy p rzy rządam i daw nem i na p ierw szem  
m iejscu w zm ianka należy się p rzy rządom  L a- 
yo isiera , k tórych je s t  kilkanaście i zachow ane s ą  
w  stanie bardzo dobrym . Z najdu je  się tu  n a j
p ierw  duży ka lo rym etr, k tórego  uczony ten  uży 
wał w dośw iadczeniach swoich nad ciepłem , w y
konanych wspólnie z L aplacem . Jes tto  naczy
nie z blachy żelaznej bardzo  duże, m ieszczące 
około 6-— 7 litrów  i otoczone podw ójnem i pow ło
kam i z b lachy, w arstw a pow ietrza pom iędzy tem i 
b lacham i zaw arta  chroniła ka lo rym etr od stygnię
cia. D zisiaj s taram y się używać o ile m ożna 
m niejszych kalorym etrów , lecz również w arstw a
m i pow ietrza chronim y je  od s tra t ciepła. K ilka 
barom etrów  naczyńkow ych i syfonowych służyło 
L avoisierow i do oznaczenia ciśnienia pow ietrza. 
T uż obok mieści się kilkanaście balonów szk la 
nych z grubego szk ła  i niezupełnie kulistego 
k sz ta łtu ; balony  te  zaopatrzone w mosiężne k u r
k i, służyły do dośw iadczeń nad paleniem  się ciał 
i n ad  ferm entacyą. Sześcienne p u d ła  m osiężne, 
o ściśle oznaczonej objętości, były używ ane do 
bad ań  nad  objętością i ciężarem  ciał płynnych. 
W agi, k tó rem i się posługiw ał L avoisier, są  n ie 
w ielkie i d ługość ram ion wynosi około 30 
budow ą przypom inają  one zw ykłe ap tekarsk ie  
w agi, gdzie p rzy  nierównem  obciążeniu w aga cał
kow icie na  jed n ę  stronę się przechyla.
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Z pom iędzy ciekawszych pam iątek  po innych 
uczonych m uzeum  posiada jeszcze  k ilk a  dużych 
balonów  (2 — 3 litry ) z k ranam i, k tórych  używ ał 
D um as do oznaczania gęstości p a r  m etodą p rze 
zeń w ynalezioną i jego  m iano noszącą; w iększa 
czułość dzisiejszych w ag pozw oliła znacznie 
zm niejszyć rozm iary  naczyń, obecnie w tym  celu 
używanych. W  dziale op tyk i spotykam y dwa, 
prawdę m etrow ej średnicy zw ierciadła Buffona, 
złożone z drobnych ruchom o osadzonych zw ier
ciadeł p łaskich  co pozw ala zm ieniać dowoli 
w klęsłość i rodzaj krzyw izny zw ierciadła; o ry
g inalną soczewkę F resnela ; podarow any przez 
Jam ina w łasny jego  p rzy rząd  do in terferencyi 
św iatła. W  dziedzinie elektryczności m uzeum  
szczyci się pierw szem  zdjęciem  galw anoplastycz- 
nem , otrzym anem  w 1837 roku  przez  Jacobiego. 
Je s tto  bardzo dokładnie odtw orzona kopia jak ie jś  
p łaskorzeźby, m ającej około 1 decem etra  kw . po
w ierzchni.

Ludwik Bruner.

KRONIKA IA U K O W A .

—  Para wodna w atmosferze Marsa. Ja k 
kolw iek przew ażna część obserw atorów  M arsa 
p rzy jm uje , że m orza te j p lanety  rzeczyw iście wo
dą  są  wypełnione, kw estya istn ien ia  p a ry  wodnej 
w je j atm osferze je s t  n ierozstrzygnięta , a  p rzy 
najm niej p . Cam pbell, z obserw atoryum  Licka, 
ja k  o tem  ju ż  k ilkakro tn ie  wspom inaliśm y, z do
strzeżeń  swych wnosi, że p a ry  wodnej niem a 
w atm osferze M arsa, wbrew zdaniu  Y ogla, k tó ry  
za je j obecnością tam  przem aw ia. N iedaw no za 
tym  ostatnim  poglądem  ośw iadczył się p . Janssen. 
P rzypom ina on, że ju ż  w r .  1 8 67 , gdy w ciągu 
trzech  nocy obserwow ał na E tn ie  M arsa , k tó ry  
był w tedy w opozycyi, p rzekonał się o istn ien iu  
w atm osferze jego  p a ry  w odnej. W arunk i do
strzeżeń  były w tedy bardzo korzystne, w chwili 
zachodu bowiem słońca odległość zen ita lna p la 
nety  wynosiła tylko 30°, prom ienie więc, od po
w ierzchni je j odbite, przeb iegały  atm osferę ziem
ską  w niewielkiej stosunkow o grubości; zimno 
nadto  panowało silne w te j wysokości, w części 
w ięc atm osfery, p rzez  prom ienie przebieganej, 
było niew ątpliw ie bardzo  mało p a ry .— W  tejże 
epoce w łaśnie o trzym ał p . Janssen  widmo pary  
w odnej, posługując się ru r ą  długości 37 m, k tó ra  
by ła  napełniona p a rą  wodną; w widmie tem  ro z 
poznał trzy  grupy  sm ug charak terystycznych , są 

siadujących z liniam i D , 0  i A. Otóż na E tn ie  
o trzym ał p . Janssen  rów nież te  trzy , charak te
rystyczne dla pary  w odnej, g rupy  sm ug widmo
wych, a okoliczności, w k tórych obserwacye były 
prow adzone, św iadczą, że p a ra  is tn ia ła , n ie 
w atm osferze ziem skiej, ale w atm osferze M arsa. 
Co praw da, g rupy  te  w ystępow ały słabo, skąd 
wnosić można, że a tm osfera  p lanety  tej m ałą  ty l
ko ilość pary  wodnej zaw iera. Późniejsze obser
wacye, dokonane w M eudon, pierw szy ten  wnio
sek w zupełności potw ierdziły.

S. K.

—  Najdawniejszy termometr, użyty do obser- 
wacyj W  Paryżu dostał się tam  z K ró lestw a P o l 
skiego, ja k  o tem  świadczy nota , złożona akadem ii 
nauk  w P aryżu  przez księdza M aze, na  posiedze
niu 22 lipca r . b . Z noty tej dow iadujem y się, że 
królow a polska, M nrya L udw ika G onzaga, wy
słała w poselstw ie do W łoch B ura łina, k tó ry  za 
pow rotem  przyw iózł je j różne podarunk i księcia 
toskańskiego, Ferdynanda II; były m iędzy niem i 
„term om etry  lakiem  zatopione, oraz inne w yna
lazk i podobnież zatopione, do porów nyw ania cię
żarów  wszelkich cieczy, inne do m ierzenia ciepła 
chorych na gorączkę i  ruchów pu lsu , i t . d . ,r 
Jeden  z tych term om etrów  przesłał sek refarz k ró 
lowej, des N oyers, astronom owi B oulliau w P a 
ryżu , poprzednio  w szakże zakom unikow ał mu 
opis i rysunek tego przyrządu . R ysunek p rze 
chowany w bibliotece narodowej w P a ry żu , w raz 
z listam i des N oyersa, je s t  tylko prostym  szk i
cem, ponieważ jed n ak  au to r jego  zapew nia dwu
kro tn ie , że form ę i w ym iary oddał dokładnie, 
używ ając do rysunku  cyrk la , m ożna więc s tąd  
o budowie i wielkości te rm om etru  należyte m ieć 
pojęcie.

Był to  p rzy rząd  długości decym etra, podobny 
do obecnych term om etrów , ku lka  jed n ak  jego- 
była nieco spłaszczona w kierunku  do ru ry  
prostopadłym . R ura  podzielona była na  stopnie 
oznaczonem i na niej kropkam i z em alii czarnej r 
każda  zaś k ropka dziesiąta  b y ła  w iększa i em a
liow ana biało. A lkohol był niezabarw iony. „N ie 
w prow adza się do ru ry  sp iry tusu  zabarw ionego, 
z biegiem czasu bowiem b ru d z i on szkło, a  przez 
przyleganie do szkła ilość cieczy pozornie się 
zm niejsza.” (Opis ten  uzupełnia wiadomości 
o term om etrach florenckich, podane niedawno 
w n-rze 22 W szechśw iata z r .  b ., w a rty k u le  
„R ehabilitacya te rm om etru” ).

D zień przesyłki nie je s t  znany, p rzy rząd  
w szakże był niew ątpliw ie długo w drodze, ja k  to  
w skazuje ustęp  lis tu  z 16 czerw ca 1658: „Z  p ań 
skiego listu  z 24  m aja w idzę, ż e ' o trzym ałeś pan  
w reszcie mały term om etr. W ielki książę nosi 
zawsze p rzy rząd  tak i w k ieszeni.”

A stronom  B oulliau  skorzystał dobrze z p rze 
słanego m u d a ru , ju ż  bowiem dnia 25 m aja  
1658 rozpoczął z nim szereg dostrzeżeń , k tó re
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są  naj dawniej szem i obserw acyam i te m p e ra tu 
ry  w P ary żu . Jak iem u losowi u legły  inne 
p rzy rząd y  z Florencyi do K rólestw a Polskiego 
przesłane , nie wiemy.

S. K .

—  Syntetyczne koloidy. P rzed  dziesięciu  
mniej więcej la ty  p . G rim aux o trzym ał d ro g ą  
syntezy ciała koloidalne podobne w odczynach 
do m ateryj białkow ych. W  ostatn ich  czasach p. 
P ickering  pow tórzy ł dośw iadczenia G rim auxa 
i potw ierdził je ,  a  nadto dowiódł, że każdy  z tycli 
syntetycznych koloidów, będąc w prow adzony 
w stężeniu  1— 2°/0 do naczyń k ró lika  sprow adza 
krzepnięcie k rw i. R ozm aite odczyny dow odzą, 
że  te  syntetyczne m aterye podobne są do g lobulin , 
a  w zachow aniu się swern fizyologicznem p rzy p o 
m inają  w zupełności nukleoalbum iny. W iadom o 
obecnie, że ty lko  nukleoalbum iny, oraz m aterya  
jad o w ita  wężów sprow adzają  w naczyniach 
krw ionośnych skrzepy. D o tych dw u g ru p  c iał

I p rzybyw a obecnie nowa w postaci tych sztucznie 
otrzym anych koloidów.

(Rev. scientif.).

M. F I

Nekrologia.

D nia 12 sierpn ia  b. r. zm arł F. Hoppe Seyler,
profesor un iw ersy te tu  strasbursk iego , znakom ity  
chemik-fizyolog. O zasługach naukow ych zm ar
łego pism o nasze pomieści w krótce obszern ie jszą  
wzm iankę.

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 14 do 20 sierpnia 1895 r.

(ze spostrzeżeń na s tacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu ł R olnictw a w  W arszaw ie).

D
zi

eń

Barometr
700 mm  - f T em peratura w st.

u
C

•fH

Kierunek w iatru 
Szybkość w m etrach 

na sekundę

Suma
opadu

U w a g i .

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P 9 w. [Najw. Najn. ^

14 s. 45,1 44.1 43,2 16,8 19,5 15,2 21,8
|

15,2 81 W5, W’,W5 13,2 • w nocy i zrana
15 C. 42,4 43,9 44,9 11,4 14.8 13.0 16,5 lo,8 76 E S,WN5,WS 19,6 • całą noc z przerwami
16 P. 45,4 47.1 4S.7 11,8 14,5 13,5 16,0 10,8 ;77 WN’,N5,WN5 5,6 • w nocy i zrana do 840
17 s. 52 ,o 52,1 54.5 l5,o 16,8 i5,o 17,9 10,5 jÓ2 WN3,NJ,N> o,4 • w nocy
18 N. 55,8 55.4 55,o 12,8 17,6 11,2 20,5 lo,o 60 NW2,NW3,WJ —
19 P. 54,o 54.1 53,8 16,1 21,2 18,6 22,6 9-7 i74 WJ,W5,W3 0,1 • od 255 —35 pop.
20 W. 04,2 54,3 53,3 l8,5 23,0 21,2 25,o 15,5 |6o W2,W3,0 ——

Ś redn ia  5o,2 14,9 80 38,9

T R E Ś Ć .  P ta k i ra jsk ie , p rzez  J . S zlolcm ana. —  Z biologii kom órki. (C entrozom a i podział 
kom órki). P odług  d-ra A. P re u a n ła  p ro f. liistologii w N ancy, tłum . W. K. K . —  Liście roślin  zw ro t
nikow ych, z H aberland ta  tłum . M . T w ardow ska. —  K orespondencya W szechśw iata. —  K ronika n au 

kow a. —  N ekrologia. —  B uletyn  m eteorologiczny.
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