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PRZYCZYNA

rozpuszczania sip mączki w liściach
i pierwszy produkt asymilacyi.

W  kwestyach tych często już informowano 
-czytelników Wszechświata, pomimo to sądzę, 
że artykuł, któryby uwzględnił najnowsze 
zdobycze w tym dziale fizyologii, nie będzie 
zbytecznym. Chcąc przytem dać czytelni
kom pojęcie o ewolucyi poglądów na owe na
der ważne zagadnienia, zamierzam w krótko
ści skreślić ') historyą ważniejszych w tym 
kierunku odkryć.

Mączkę zauważył w liściach poraź pierw
szy Hugon von Mohl w roku 1837. Mohl j  

rozróżniał ściśle ziarnka chorofilowe od 
ziarnek mączki oraz stwierdził, że ostat
nie często zjawiają się w pośród pierw
szych choć nie zawsze. W  16-cie lat później

*) W edług p racy  pp. Brow na i M orrisa w J o u r 
nal o f th e  Chemical Society 1894  r.

C. Cramer i Nageli potwierdzili ten fakt, 
a ostatnio wspomniany badacz w monografii 
swej o ziarnkach chlorofilowych podaje do
kładne rysunki chloroplastów, zawierających 
ziarnka mączki. W  roku 1866 ten sam 
przedmiot badali niezależnie Bohm i Gris. 
Obaj stwierdzają prawdziwość spostrzeżeń 
poprzednich autorów, a pierwszy z nich, 
Bohm, po raz pierwszy zastosował obecnie 
często używaną metodę wykrywania małych 
ilości mączki zapomocą ługu sodowego i jo 
du. Badacz ten zauważył również, że chlo
roplasty niektórych roślin nie zawierają 
mączki zupełnie.

Badania powyższe zdawały się przemawiać 
za tem, że ziarnko mączki jest produktem 
wytworzonym przez ziarnko chlorofilowe i źe 
pogląd odwrotny Muldera nie jest prawdopo
dobnym. Pomimo to autorzy ci nie wpadli 
namyśl, źe mączka znajduje się w jakimś 
stosunku do asymilacyi. Odkrycie to za
wdzięczamy Sachsowi. Badacz ten ogłosił 
w roku 1862 swe epokowe badania nad wpły
wem światła na tworzenie się mączki we
wnątrz ziarnek chlorofilowych, a w dwa lata 
później ukazał się artykuł, traktujący o tej 
samej materyi.

W pracach tych Sachs udowodnił niezbi
cie, że powstawanie ziarnek mączki wewnątrz
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ziarnek chlorofilowych uwarunkowane jest 
przez działanie światła pewnego natężenia, 
jak również, że zielony barwnik ziarnek chlo
rofilu jest w tym procesie niezbędnym, że 
bezbarwne liście nie mogą produkować mącz
ki. Sachs więc wypowiada tutaj po raz 
pierwszy przypuszczenie, że tworzenie się 
mączki w roślinach jest ściśle związane z pro
cesem asymilacyi. Oprócz tego wykazał, że 
mączka ginie w liściach roślin umieszczonych 
w ciemności, a natychmiast się pojawia, gdy 
rośliny zostaną wystawione na działanie 
światła. Fakty te, jak  słusznie zaznaczył 
Sachs, mają największą doniosłość dla teoryi 
asymilacyi, wskazują bowiem, w jaki sposób 
substancya organiczna, nagromadziwszy się 
w czasie dnia w liściach roślin, przechodzi 
z ostatnich w inne organy rośliny, dając ma- 
teryał budulcowy.

Poglądy te zostały w następstwie znakomi
cie poparte przez wyniki badań Godlewskiego 
i Pfeffera, którzy wykazali, że rośliny umiesz
czone w atmosferze pozbawionej dwutlenku 
węgla nie są w stanie produkować mączki 
nawet pod działaniem silnego światła. God
lewski oprócz tego udowodnił, źe w takich 
warunkach poprzednio utworzona mączka 
zupełnie ginie i że z drugiej strony produk- 
cya mączki może być do pewnego stopnia 
spotęgowaną przez umieszczenie rośliny 
w atmosferze bogatej w dwutlenek węgla.

Nieco później Bohm ogłosił ważną pracę, 
dowodzącą, że nie należy uważać całej ilości 
mączki, zawartej w choroplastach za bezpo
średni produkt asymilacyi. Przekonał się 
on, że eksperymentując z kiełkującemi na
sionami, zawierającemi pewien zasób mate- 
ryału zapasowego, zauważyć można prze
mieszczenie pewnej części ttgo materyału do 
chloroplastów liści, w których produkcya 
mączki odbywała się niezależnie i źe przeno
szenie to mączki odbywało się nawet wtedy, 
gdy roślina umieszczoną była w atmosferze) 
pozbawionej dwutlenku węgla, a więc w wa
runkach, w których bezpośrednia asymilacya 
odbywać się nie mogła. Z tego Bohm wno
si, że w wielu wypadkach powstawanie mącz
ki w ziarnkach chlorofilowych jest rezultatem 
transformacyi mączki, znajdującej się w in
nych organach rośliny.

W  roku 1880 ukazuje się znakomita pra
ca Schimpera, rzucająca na tę kwestyą dużo

światła. Powtórzywszy przedewszystkiem 
doświadczenia autorów poprzednich, doty
czące tworzenia się mączki w organach asy- 
milacyjnych i potwierdziwszy je w większości 
przypadków, autor wspomniany wykazał, jak 
bardzo forma ziarnek mączki zależy od 
kształtu ziarnek chlorofilu, produkujących 
poprzednie. Najważniejsze jednak spostrze
żenia dotyczą wzrostu ziarnek mączki pośród 
tych części roślin, które nie zawierają wcale 
lub tylko bardzo mało chlorofilu. Znajduje 
on, że we wszystkich organach roślin, w któ
rych mączka nagromadza się jako materyał 
zapasowy, ziarnka mączki podczas procesu 
powstawania nie są otaczane bezpośrednio 
przez zwykłą protoplazmę, lecz raczej, że są 
zawarte lub przyczepione do ciałek specyal- 
nych, t. zw. amyloplastów, które wydają się 
tak samo niezbędnemi dla powstawania 
mączki w organach pozbawionych chlorofilu 
jak ziarnka chlorofilowe dla tegoż procesu, 
odbywającego się w liściach- Amyloplasty 
są w rzeczy samej produktami mączki komó
rek nieasymilujących.

Na szczególną uwagę zasługuje owa ścisła 
analogia pomiędzy amyloplastami i chloro
plastami pod względem budowy, rozwoju 
i produkcyi mączki. Może się nawet zda
rzyć, źe w odpowiednich warunkach świetl
nych amyloplasty mogą przemienić się w chlo
roplasty, asymilując w sposób zwykły-—prze
miana ta jest zjawiskiem zupełnie normal- 
nem. Oprócz tego Schimper próbował roz
wiązać kwestią, czy chloroplasty mogą pro
dukować mączkę z materyału już zasymilo
wanego i doszedł do,błędnego zresztą, wnios
ku, że o ile chloroplasty są zdolne do tego, 
bezbarwne amyloplasty dokonać tego nie mo
gą. W’ roku 1883 Bohm i nieco później A. 
Meyer udowodnili wszelako, że różnica taka 
pomiędzy teini organami nie istnieje, że jak 
pierwsze tak drugie są w stanie produkować 
z gotowego już cukru mączkę, co udowod
niono w taki sposób, że organy te, pozbawio
ne przez dłuższy pobyt w ciemności mączki, 
napełniały się nią ponownie, skoro roślinę 
lub jej części zanurzano na dłuższy czas 
w roztworach wodnych pewnych cukrów.

W roku 1884 Sachs ogłosił poniekąd ciąg 
dalszy swych poszukiwań z roku 1862 i 1864. 
Praca ta rzuciła dużo światła na proces two
rzenia się mączki w chloroplastach liści i pro
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ces przekształcania się jej dalszego. Praca 
ta  jest tak ważną, że jest rzeczą, konieczną, 
abyśmy się bliżej zapoznali z metodą bada
nia w niej stosowaną. Dany liść przede- 
wszystkiem zanurzano na przeciąg kilku mi
nut we wrącej wodzie, następnie odbarwiano 
go alkoholem, a potem traktowano słabym 
roztworem jodu, a z natężenia otrzymanego 
zabarwienia sądzono o ilości zawartej mącz
ki. Zmianę w ilości mączki w tym samym 
liściu w różnych porach dnia oznaczono za- 
pomocą powyższej metody, stosowanej do 
podłużnych wycięć liści. Rezultaty w ten 
sposób otrzymane nietylko potwierdziły daw
niejsze spostrzeżenia Sachsa, że mączka wy
tworzona w liściach pod wpływem światła 
niknie w ciemności lub w silnym cieniu, lecz 
oprócz tego wykazały nieomylnie, że liście 
roślin, żyjących w normalnych warunkach, 
tracą mączkę, nagromadzoną podczas dnia 
i źe pod wpływem światła ciałka chlorofilo
we ponownie wykonywają pracę asymilacyj- 
ną. Zauważono przytem także, że szybkość 
znikania mączki w liściach podczas nocy za
leży od temperatury. Co dotyczę tworzenia 
mączki podczas dnia, zauważono, źe jest ona 
funkcyą natężenia światła i temperatury, 
skutkiem czego liście, zawierające przed po
łudniem tylko nieznaczną ilość krochmalu, 
zawierają go znacznie więcej w godzinach 
popołudniowych, kiedy wieczorem ilość ta 
jest tak znaczna, źe przy stosowaniu powyżej 
wspomnianej metody oznaczania mączki cały 
liść otrzymuje ciemne, czarne, błyszczące za
barwienie. Sachs oznaczał też stosunkowe 
ilości wytwarzanej mączki, używając roślin 
z liśćmi rozmiarów znacznych, jak  Helian- 
thus annuus i inne. W tym celu wycinał 
z jednej połowy pewną powierzchnię, którą 
po traktowaniu pięciominutowem parą wod
ną, suszono i ważono. Druga zaś część liścia 
pozostawała w odpowiednich warunkach 
przyczepioną do łodygi, a porównanie wagi 
uprzednio suszonej części z wagą części dru
giej, suszonej dopiero po kilkugodzinnem 
działaniu światła i powietrza, umożliwiało 
oznaczenie przybytku wagi pod wpływem 
asymilacyi. W taki sposób otrzymano np. 
następujące rezultaty:

1 m 2 liścia tracił w ciągu 10 godzin nocy 
9,64 q

1 m3 liścia stawał się cięższym o 9,14 g 
w ciągu 10 godzin dnia.

Kiedy podobne doświadczenia wykonano 
z liśćmi oderwanemi od łodygi, których koń
ce zanurzone były w wodzie, okazało się, że 
przybytek wagi był znacznie większy, niż 
w liściach przyczepionych do łodygi. Pak t 
ten Sachs tłumaczy przez nadmierną aku- 
mulacyą mączki wewnątrz liścia, której przy
czyną jest przerwanie komunikacyi z łodygą.

Nie będę tu przytaczał wszystkich do
świadczeń Sachsa, albowiem zająć one mogą 
tylko specyalistę, nadmienię wszakże, źe we
dług jego obliczeń roślina Heliantus, zaopa
trzona 145 liśćmi różnych rozmiarów z cał
kowitą powierzchnią 1,5 m 2 asymiluje 
w ciągu 15 godzin dnia 36 g, podczas gdy 
wielkich rozmiarów Cucurbita z powierzch
nią liści równą 7,3 m2 asymiluje 185 g 
mączki.

Następnie w roku 1885 A. Meyer w pracy 
nad produktami asymilacyi liści, w której 
autor ten po raz pierwszy opisuje mikroche- 
miczną próbę na mączkę zapomocą jodu 
i chloralu, roztrząsa fakt, źe różne gatunki 
roślin gromadzą w liściach swych nader 
różne ilości mączki, jedne znaczną ilość, inne 
bardzo małą. Kwestya ta  nasunęła mu 
dalsze pytanie, mianowicie czy różne to za
chowanie się względem nagromadzania mącz
ki powodowane jest przez różną szybkość 
przenoszenia się asymilowanej mączki z liści 
do innych organów rośliny. W celu roz
strzygnięcia go, liście odcięte od łodygi pod
dawano działaniu słońca w atmosferze, za
wierającej 3% dwutlenku węgla, t. j. w wa
runkach nader sprzyjających asymilacyi. 
Okazało się przytem, że liście roślin, które 
w zwykłych warunkach nie są zdolne do na
gromadzania mączki, nie mogą też tego uczy
nić w powyższem doświadczeniu. Na zasa
dzie tego Meyer dochodzi do wniosku, że za 
przyczynę nieobecności znaczniejszych ilości 
mączki w liściach niektórych gatunków roślin 
nie może być uważana szybka transfuzya jej 
do innych organów rośliny.

W następnej rozprawie Meyer wypowiada 
przypuszczenie, że nagromadzenie mączki 
w liściach zdarza się tylko wtedy, gdy roślina 
asymiluje więcej pokarmu, niż potrzeba jej 
do odżywiania siebie samej i że koncentracya
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pokarmu asymilowanego ważne ma znacze
nie. Powtórzywszy doświadczenia Bohma, 
Meyer spostrzegł, że liście pozbawione pod
czas nocy nagromadzonej w nieb mączki za
pasowej, po pewnym czasio ponownie na
pełnione są mączką, jeżeli zanurzymy je 
w 10%-owych roztworach lewulozy, cukru 
gronowego lub galaktozy. Wykazało się 
przytem, źe prawie wszystkie liście roślin 
gromadzących mączkę są w stanie produko
wać ją  z lewulozy, nie wszystkie z glukozy, 
a tylko niewiele gatunków z galaktozy. Na 
szczególną uwagę zasługuje też fakt, że liście 
jtrzemieniają w mączkę szczególnie łatwo 
tylko gatunki cukrów, spotykane w normal
nych warunkach w tej samej roślinie, z któ
rej liście pochodzą Tak np. liście roślin, 
zawierających indulinę, która jak  wiadomo 
przy hydrolizie daje lewulozę, napełniają się 
szybko mączką, gdy zanurzymy je w roztwo
rze lewulozy. Liście tej samej rośliny, zanu
rzone w roztworze glukozy, wytwarzają za
ledwie nieznaczną ilość mączki, a nie wytwa- ! 
rzają jej wcale gdy są zanurzone w roztworze | 
galaktozy. Gdy zaś powtórzymy doświad" 
czenie z liśćmi roślin, zawierających w stanie 
normalnym galaktozę, zauważymy, że zanu
rzone w roztworach wodnych tego cukru wy- j 
tworzą mączkę z łatwością. To samo odnoś1 
się do liści roślin, zawierających w zwykłych 
warunkach mannit.

W  roku 1885 Schimper wydał obszerną 
rozprawę, traktującą o tworzeniu się i prze 
noszeniu mączki w liściach. Praca ta  nie 
dała wszelako wielu nowych wyników, głów 
nie zaś potwierdziła spostrzeżenia Sachsa 
Metoda, którą się posługiwał przy tych ba
daniach autor wspomniany, była wyłącznie 
mikrochemiczną i zapewne z tego powodu 
nie wzbogaciła nas szczególnie nowemi fak
tami.

W  roku 1890 Sapożnikow starał się ozna. 
czyć ilościowo zależność utworzonych woda- j  

nów węgla w liściach od asymilacyi. Metoda 
którą się ten autor posługiwał, polegała na, 
tem, że na jednej połowie liścia obserwowano 
stopień asymilacyi sposobem Timirazjewa 
przez oznaczanie ilości rozłożonego dwutlen
ku węgla, spowodowane przez asymilacyą, 
a na drugiej —ilość utworzonej mączki spo
sobem Faulenbacha, polegającym na prze
mianie tej ostatniej w glukozę przez diastazę

i oznaczenie jej metodą zwykłą. Tą drogą 
Sapożnikow doszedł do następujących wyni
ków. Popierwsze strata wodanów węgla 

i w liściu odciętym jest znacznie mniejszą, niż 
w liściu przyczepionym do rośliny; podrugie, 
im większą jest ilość liści na roślinie, tem 
szybciej odbywa się w nich usuwanie mączki;

| potrzecie, szybkość translokacyi wodanów 
I węgla zależy od szybkoici wzrostu organów 

rośliny; poczwarte, nie wiemy z dokładnością,
: w jakiej postaci mączka wędruje z liści do 

łodygi i dalej; popiąte, komórki asymilujące 
rośliny zdają się być automatycznie regulują- 

| cym się aparatem, przetwarzającym mączkę 
w glukozę lub odwrotnie, stosownie do po- 

I trzeby; poszóste, im jaśniejsze jest niebo, 
tem szybciej odbywa się asymilacya, a tem 
samem produkeya wodanów węgla; posiód- 
me, nagromadzenie wodanów węgla w liściach 
przeszkadza dalszemu nagromadzaniu się no
wych ilości tych ciał i odwrotnie, im szybciej 
wodany węgla są translokowane tem szybciej 
odbywa się asymilacya; poósme, ilość dwu
tlenku węgla rozkładanego przy asymilacyi 
jest większa, niż ilość wytwarzanych woda
nów węgla, część więc jego spotrzebowywa 
się na tworzenie ciał innych, np. białko
wych.

(Dok. nast.).

D r L. Marchlewski.

Obecne zapatrywania przyrodników
n a  t a k  z w a n ą

TEORYĄ DARWINA.

(C iąg dalszy).

Drugi ważny fakt, przemawiający dosadnie 
na korzyść teoryi descendencyjnej, opiera się 
na następujących spostrzeżeniach: Wszyst
kie organizmy, zarówno zwierzęce jako też 
roślinne, złożone są z komórek. Komórka 
stanowi więc nietylko pierwszy istotny zaczą
tek ustroju, ale ma także najczynniejszyI
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udział w wytwarzaniu nader zawiłej budowy 
wszystkich narządów złożonego tworu orga
nicznego. Ciało pierwotniaków (protozoa, 
do których należą np. wymoczki) i roślin naj
prostszych utworzone jest tylko z pojedynczej 
komórki. Przechodząc od tych najniższych 
form do bardziej złożonych, napotykamy 
coraz większe skupienia komórek, różnie 
ukształtowanych i zespolonych ze sobą w po
staci tkanek i organów Wszystkie komórki, 
zarówno zwierzęce jako też roślinne, okazują 
istotnie jednakowy skład i jednakowy sposób 
rozmnażania. Jestto fakt niezmiernej do
niosłości dla teoryi descendencyjnej, albo
wiem w sprawie dzielenia komórek odgrywa 
najczynniejszą rolę stale w nich zawarte ciał
ko czyli jądro, które stanowi jednocześnie 
ośrodek właściwych spraw życiowych w ko
mórce. Wyjątek w tym względzie przed
stawiają niektóre twory roślinne, jak miano
wicie bakterye i pewne podobne do nich wo
dorosty i grzyby, w których dotąd nie uda
ło się wykazać charakterystycznego jądra. 
Obecność jąder w komórkach wszystkich two
rów żyjących i jednakowy przebieg nader 
osobliwych jego zmian przy sprawie dziele
nia, nazwany karyomitozą czyli karyokinezą, 
wykazuje nader dosadnie wspólność pocho
dzenia przynajmniej większości ustrojów, ży
jących na ziemi, albowiem trudno przypuścić, 
aby zjawiska życiowe mogły jedynie wystę
pować przy zasadniczej formie organizacyi, 
jaka cbecnie przeważa na powierzchni ziemi. 
Wspomniane twory niższe dowodzą właśnie, 
że życie pojawiać się może także przy nieco 
odmiennej albo przynajmniej znacznie uprosz
czonej organizacyi.

Do rzędu faktów, przemawiających na ko
rzyść teoryi descendencyjnej należy także 
istotna zgodność w składzie tkanek i narzą
dów, właściwych wszystkim zwierzętom o zło
żonej budowie ciała. Znajdujemy wszędzie 
nietylko tkankę łączną, nabłonkową, mięsną, 
nerwową o istotnie jednakowym składzie, ale 
także podobne do siebie narządy trawienia, 
krążenia, wydzielania, rozmnażania i t. d., 
chociaż doświadczenie wykazuje, że jednako
we czynności (czyli funkcye fizyologiczne) 
mogą być osięgnięte i przy odmiennej budo
wie organów, jak np. oddychanie uskutecznia 
się zarówno przy pomocy płuc, jak i skrzeli 
(u ryb) i dychawek (tracheae, u owadów); do

| przyczepu mięśni służą u kręgowców kości 
| szkieletu, u owadów i skorupiaków rurki chi- 
| tynowe. Istotnie zgodne czynności życiowe 
j napotykamy zresztą także u roślin, należą- 
| cych do różnych głównych działów i okazują- 
j  cych odmienny skład tkanek. Zgodność 
j  czynności zasadniczych, odpowiadających nie- 
| zbędnym potrzebom ustroju żyjącego, nie 

wymaga więc koniecznie zgodności w budo
wie odpowiedniego narządu, ale odwrotnie: 
z podobieństwa budowy wnioskujemy zwykle 
także o podobieństwie czynności, opierając 

i się przytem na bezwiednem poniekąd prze
konaniu, źe istnieje pewne pokrewieństwo 

| pomiędzy szeregami tworów, składających 
całość państwa roślinnego albo zwierzęcego.

Nader licznych spostrzeżeń, dających się 
zadawalniająco wytłumaczyć jedynie tylko 
przy pomocy teoryi descendencyjnej, dostar
czają nam zjawiska rozmnażania i rozwoju 

| organizmów. Jedno z najczęściej w oko 
wpadających takich spostrzeżeń uczynione 
było już przed 100 laty, gdy zaczęto pilniej 
się zajmować badaniem zarodków zwierzę
cych. Zauważono mianowicie, że zarodki 
wyżej stojących zwierząt, t. j. okazujących 

j  bardziej złożoną budowę, jak np. ssaki, na 
różnych stopniach swego rozwoju przedsta
wiają wiele podobieństwa do stałej formy 
niższych czyli prościej zbudowanych organiz
mów dojrzałych. Stąd zrodziła się myśl, źe 
pierwsze w biegu rozwoju zamieniają się po 
kolei na postaci drugich. Podobną myśl na
potykamy wyrażoną u całego szeregu auto
rów dawniejszych: Kielmeyera (1793), Serre- 
sa, Okena, Meckela i in., a no,wet K . E. v. 
Bayer, wysoko zasłużony twórca nowszej 
embryologii, wspomina o tem ciekawem zja
wisku, choć mu nie przypisuje znaczenia, 
zgodnego z poglądami badaczów później
szych. Wkróce po ukazaniu się dzieła D ar
wina o powstawaniu gatunków P. Muller, 
występując w obronie teoryi descendencyjnej, 
wygłosił następujące twierdzenie: potomstwo 
przechodzi przez stopnie rozwojowe przod
ków czyli historyczny rozwój gatunku od
zwierciedla się w rozwoju jednostek tegoż 
gatunku. Oparł się przy uzasadnianiu tego 
poglądu na spostrzeżeniach, poczynionych 
przeważnie przy badaniu rozwoju skorupia
ków, u których zarodki różnych rodzin oka
zują wielkie do siebie podobieństwo, wystę
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pując jako t. z. Nauplius, Zoea lub Cypris, 
cboć w stanie dojrzałym niezmierne przed
stawiają różnice. Haeckel nareszcie wypro
wadzi] z tych spostrzeżeń swoje „prawo bioge- 
netyczne” (das biogenetische Grundgesetz), 
■ę.edle którego rozwój jednostki (ontogenia) 
ma być skróconem powtórzeniem rozwoju 
całego pokolenia (filogenezy). Przy tak  nie
zmiernie skróconym albo właściwie przyśpie
szonym przebiegu rozwoju różne stopnie 
przejściowe zostają pominięte czyli przesko
czone. Prócz tego występują podczas roz
woju u różnych działów zwierząt pewne stałe 
zboczenia od typowego przebiegu rozwoju, 
także pewne nowe nabytki (w postaci żółtka- 
rozmaitych błon płodowych i t. d.), zastoso
wane do odmiennych warunków rozwoju. 
Muller i Haeckel oznaczyli to zjawisko wy
razem „spaczenia czyli sfałszowania” rozwoju 
(coenogenesis), niezbyt szczęśliwie dobranym, 
albowiem przyrodzie zamiarów podstępnych 
lub zwodniczych przypisywać niepodobna 
Prócz tego Haeckel nadaje tym spaczeniom 
zbyt rozległe rozmiary, wskutek czego nara
ził się na zarzut, że tą drogą usuwa podstęp
nie jedne fakty, niedogodne dla jego teoryi, 
a inne sztucznie do niej nagina. Pomimo 
tych nieścisłości niepodobna zaprzeczyć, że 
ten pogląd zawiera pewną szczyptę prawdy, 
a co do prawa biogenetycznego, to przynaj
mniej w części wydaje się uzasadnionem. 
Pierwsze stopnie rozwoju u najróżnorodniej
szych zwierząt, okazujące tyle oznak wspól
nych, jak np. wytwarzanie jajka zapłodnio
nego, jego dzielenie, powstające przez to 
zbite dzielenie komórek (morula), następnie 
układanie się ostatnich w postaci pęcherzyka 
(błastula), wytwarzanie listków zarodkowych 
i t. d., dowodzą pewnego, chociaż dość od
dalonego, pokrewieństwa pomiędzy wszystkie- 
ini zwierzętami o mniej więcej złożonej budo
wie ciała. Dalsze stopnie rozwoju u kręgow
ców nie pozostawiają wątpliwości, że ostatnie 
bliżej z sobą są spokrewnione, niż ze zwie
rzętami bezkręgowemi. Grady, ptaki i ssaki 
znów bardziej do siebie są zbliżone, niż do 
ryb; a nareszcie u ssaków pewne właściwości 
rozwojowe zespalają najbliżej spokrewnione 
rodziny w oddzielne grupy.

Najdonioślejsze znaczenie dla teoryi descen
dencyjnej przyznać należy zjawisku t. zw. 
narządów szczątkowych czyli rudimentalnych.

Są to utwory, występujące u licznych działów 
zwierzęcych w ich stanie zarodkowym, które 
w stanie dojrzałym jednostki albo w zupeł
ności zanikają, albo też się dalej zachowują, 
lecz zwykle w stanie mniej więcej nikłym 
czyli szczątkowym. Utwory te wydają się 
zupełnie zagadkowemi, albowiem nie wyko
nywają żadnej istotnej czynności życiowej, 
wydają się zupełnie zbytecznemi, gdy tym
czasem u blizko spokrewnionych grup te sa
me części ciała przedstawiają się dobrze roz- 
winiętemi i mają ważny udział w sprawach 
życiowych. Z  wielkiej liczby takich szcząt
kowych tworów wymienimy tu tylko następu
jące: Zaczątki wielkiej liczby zębów w obu
szczękach u zarodków wieloryba, które się 
nigdy nie wyrzynają, gdyż zastępuje je w na
stępstwie fiszbin; takie same szczątki przed
nich zębów w górnej szczęce u przeżuwają
cych, istniejące nawet po urodzeniu; kości 
barku i miednicy u padalca, a ostatnie także 
u niektórych wężów, choć te zwierzęta nie 
posiadają żadnych kończyn, które u innych 
gadów pozostają w ścisłym związku z odpo- 
wiedniemi obrączkami kostnemi; mięśnie 
ucha zewnętrznego u człowieka podobne do 
zwierzęcych, choć w rzadkich tylko przypad
kach daje się zauważyć u ludzi zdolność po
ruszania tego organu; palce u nóg, pokryte 
nawet kopytami, lecz nie dosięgające wcale 
ziemi u trzody chlewnej i przeżuwających 
i t. d. Czy można występowanie tych utwo
rów inaczej wytłumaczyć, jak  tylko przy po
mocy teoryi descendencyjnej, t. j. przypusz
czeniem, że są to pozostałości po przodkach, 
u których te części miały jeszcze ważne zna
czenie, lecz dla obecnie istniejącego ich po
tomstwa stały się zbytecznemi przez zmianę 
warunków bytu i dlatego coraz bardziej zani
kają.

Wiadomo powszechnie, że każde stworze
nie żyjące okazuje większe lub mniejsze po
dobieństwo do swoich rodziców, a zjawisko 
to oznaczono nazwą dziedziczności. Często 
jednak się przytrafia, że jednostki kształtem 
i własnościami bardziej się przybliżają do od
leglejszych przodków, aniżeli do rodziców, 
a nieraz odziedziczają nader charaktery
styczne właściwości, a nawet i wady lub 
zboczenia w organizacyi tych ostatnich. Są 
to t. zw. zjawiska atawizmu. Najjaskrawiej 
występują takie zjawiska u sztucznie przez
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człowieka wyhodowanych zwierząt i roślin, 
u których pojawiają się nieraz odmiany 
w części lub zupełnie przypominające kształ
ty gatunków naturalnych, z których całe po
kolenie tworów hodowanych powstało. Tak 
np. pośród hodowanych większych stad zwie
rząt białych występują z niewiadomych przy
czyn jednostki, okazujące ubarwienie dzikich 
swych przodków. Oznaki atawizmu pojawia
ją  się bardzo często i w najrozmaitszych po
staciach, alo trzeba szczegółowo na nie 
zwróconej uwagi, aby je dostrzedz. Zasta
nowimy się nad tem ciekawem zjawiskiem 
bliżej w innym artykule, tu ograniczymy się 
tymczasem na zaznaczeniu jego doniosłości dla 
teoryi descendencyjnej, gdyż liczne zjawiska 
atawistyczne nie dają się inaczej naukowo 
wytłumaczyć, jak tylko na podstawie tej 
teoryi.

Do rzędu zjawisk, występujących również 
w przebiegu rozwoju osobnikowego (onto- 
genii) pewnych grup zwierzęcych i roślinnych 
i nie dających się inaczej wyjaśnić, jak tyl
ko jako wynik celowego przystosowania do 
zmiennych warunków bytu w przebiegu roz
woju pokoleniowego (filogenezy), należy tak
że zaliczyć t. zw. przemiany pokoleń (Gene- 
rationswechsel), wykazane u licznych jamo- 
chłonnych, robaków, mchów, widłaków i pa
proci i przekształcenia larw śtawowatych 
i płazów na zwierzęta dojrzałe. U owadów 
np. powstaje z jajka najpierw samodzielnie 
istniejąca, karmiąca się i rosnąca gąsienica, 
wielce podobna do członkowanych (segmen
towanych) robaków, która następnie zamie
nia się na poczwarkę, a ostatecznie na zwie
rzę dojrzałe; u żab wychodzi z jajka kijanka, 
wielce podobna do małej rybki, która odży
wiając się również wzrasta i ostatecznie 
przyjmuje postać rozwiniętej żaby. Przy 
przemianie pokoleń wykazano podobne, 
lecz w wielu razach jeszcze liczniejsze 
szeregi przekształceń, a oprócz tego zdolność 
kolejnych stopni larwowych do rozmnażania 
się bezpłciowego, t. j. przez dzielenie się, 
pączkowanie i t. d. U wspomnianych niż
szych roślin stała forma (mchu, paproci) od
powiada właściwie takiemu stopniowi larwo- 
weinu.

Długi szereg spostrzeżeń, przemawiających 
nader przekonywająco na korzyść teoryi de
scendencyjnej, zestawił sam Darwin wfunda-

mentalnem swem dziele o pochodzeniu ga
tunków i zarazem większość tych faktów 
ściśle naukowo uzasadnił. Wywody te po
wszechnie są znane, ponieważ były w swoim 
czasie krytycznie rozbierane we wszystkich 
dziełach i rozprawach naukowych i popular
nych, które przed kilkunastu laty cały świat 
cywilizowany zajmowały, gdy teorya Darwi
na znajdowała się jeszcze na porządku dzien
nym. Dlatego też wystarczy tu dość po
bieżne wyliczenie tych danych, a do niektó
rych tylko twierdzeń pozwolimy sobie dodać 
krótkie uwagi.

Pierwsze rozdziały wspomnianego dzieła 
Darwin poświęca szczegółowemu i bardzo ści
słemu rozbiorowi zjawiska zmienności formy 
organicznej i dochodzi do następujących 
wniosków: Potomstwo wprawdzie wielce jest
podobnem do rodziców i dalszych przodków, 
gdyż odziedzicza po nich wszystkie istotne 
właściwości postaci i organizacyi, lecz z dru
giej strony okazuje wielką skłonność do two
rzenia odmian. Nigdy prawie potomstwo 
jednej pary rodziców nie okazuje tak zupeł
nego podobieństwa ani do rodziców, ani po
między sobą, żeby nie można choćby w naj
drobniejszych szczegółach dostrzedz pewnej 
różnicy (pomijając naturalnie różnice płci). 
Różnice pomiędzy jednostkami jednego ga
tunku uwydatniają się najjaskrawiej tam, 
gdzie nie zachodzi pomiędzy niemi żadne 
pokrewieństwo. Każde większe zebranie 
jednostek ludzkich dobitnie o tem nas pou
cza. Wspomniane różnice są jednak tylko 
przejściowe, ustępują miejsca innym właści
wościom w każdem nowem pokoleniu. Obok 
tych znikomych odmian występują w przy
rodzie inne bardziej trwałe, a nader często 
zupełnie stałe zboczenia od charakterystycz
nej postaci gatunku. Są to właściwe odmia
ny (varietas) czyli rasy, nader rozpowszech
nione w przyrodzie. Jako przykład wystar
czy tu przytoczenie różnych ras człowieka 
i naszych zwierząt domowych. Nie może 
ulegać wątpliwości, że wszystkie podobne 
odmiany pochodzą z gatunków naturalnych. 
Lecz jakie istnieją istotne różnice pomiędzy 
takiemi odmianami i gatunkami właści- 
wemi?

Otóż Darwin dochodzi w tym względzie do 
wniosku, źe naturalnej odmiany niepodobna 
odróżnić od właściwego gatunku, albowiem
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nie posiadamy środków do wykazania, która 
z obu form była pierwotną, dając początek 
drugiej formie, a która była pochodną. Dla
tego też u badaczów, zajmujących się syste- 
matycznem uporządkowaniem zwierząt i roś
lin, w szczególności zaś u ostatnich, napoty
kamy najsprzeczniejsze poglądy na istotę od
miany. Co jeden systematyk zalicza do od-’ 
mian, drugi uważa za gatunek. Tym sposo
bem w jednem dziele systematycznem znaj
dujemy dużo gatunków i mało odmian, 
w drugiem zaś odwrotnie. Taki podział po
ciąga znów za sobą przypisywanie wielkiej 
liczbie gatunków znaczenia rodzajów. Jeżeli 
prócz tych trudności w systematyce uwzględ
nimy jeszcze tę okoliczność, że dla odróżnie
nia gatunków zoologowie i botanicy w wielu 
razach zniewoleni są posługiwać się nader 
małoważnemi zewnętrznemi oznakami w bu
dowie ciała, przychodzimy do wniosku, że 
podobna systematyka nie jest dostatecznie 
uzasadniona, że należy poszukać trwalszych 
podstaw. Dlatego też niektórzy przeciwnicy 
teoryi descendencyjnej powracają do poglądu 
Cuyiera, wedle którego odmiany przy mie
szaniu się płciowem tworzą potomstwo płod
ne, gatunki zaś bezpłodne. Twierdzenie to 
nie jest jednak w zupełności uzasadnionem, 
jak  to już sam Darwin wykazał w swem 
dziele o pochodzeniu gatunków. Przytacza 
on tam liczne spostrzeżenia, tak własne, jak  
i poczynione przez inne wiarogodne osoby, 
z których wyraźnie się okazuje, źe z jednej 
strony w wielu razach otrzymać można płodne 
mieszańce z różnych gatunków zwierząt i roś
lin (najłatwiej z ostatnich), z drugiej zaś 
blizko powinowate odmiany często nie dają 
się wcale skrzyżować. Nowsze badania po
mnożyły jeszcze liczbę odpowiednich danych 
i jednocześnie wykazały, że pomyślny wynik 
procesu zapłodnienia, często nader złożone
go, może łatwo być zniweczony przez zniko
me prawie zboczenia jednego z licznych wa
runków tego nader subtelnego procesu, jak 
się o tem w innem miejscu przekonamy. Zbo
czenia takie łatwo powstać mogą wraz 
z drobną i dla oka zwykle nieuchwytną zmia
ną całej organizacyi, jak  tego dowodzą częste 
przypadki bezpłodności w małżeństwach ludz
kich. Zresztą okaże się jeszcze poniżej, że 
utrudnienie w wytwarzaniu mieszańców sta
nowi jeden z ważniejszych warunków dla

utrzymania bytu gatunku, albowiem częste 
krzyżowanie powinowatych form zatarłoby 
w krótkim czasie charakterystyczne ich wła
ściwości i uczyniłoby niemoźebnem jedno
czesne istnienie obok siebie gatunków podob
nych, lecz zastosowanych do odmiennych wa
runków bytu. Utrudnione skrzyżowanie ga
tunków przyczynia się więc w znacznym 
stopniu do zachowania ich właściwości cha
rakterystycznych, niezbędnych do skutecznej, 
walki o byt, ale nie odgranicza stanowczo 
jednego gatunku od drugiego. Zresztą już 
sam Darwin wykazał, że choć pierwsze skrzy
żowania odmiennych gatunków w wielu ra
zach pozostają bezskutecznemi, to jednak 
otrzymane ostatecznie mieszańce okazują 
często wielką płodność.

Nowo powstałe odmiany roślin ogrodnicy 
zwykle rozmnażają zapomocą sadzonek, gdy 

| tymczasem z nasienia otrzymuje się zwykle 
pierwotna forma gatunku. Fakt ten dowo- 

[ dzi, że pęd rośliny tworzący nasienie trudniej 
sobie przyswaja zmiany organiczne, powodu
jące zboczenia w kształtowaniu się rośliny, 
aniżeli inne części tkankowe. Ponieważ jed
nak komórki rozrodcze powstają zapomocą 

| innych tkanek rośliny i pozostają w ścisłej 
od nich zależności, więc i nasienie ulega temu 
samemu wpływowi i ostatecznie także się od
mienia, co też w samej rzeczy się ujawnia 
w niezmiernie bogatym zasobie nowowyhodo- 
wanych stałych odmian w naszych ogro
dach.

Skłonność do tworzenia odmian bywa bar
dzo różną i okazuje bardzo znaczne stopnio
wanie: jedne formy zwierząt i roślin łatwo 

i i często się odmieniają, na innych prawie 
\ żadnych zmian się nie dostrzega. Zdaje się 

nie ulegać wątpliwości, źe hodowla w znacz- 
j  nym stopniu usposabia organizmy, postawione 

w zmienionych warunkach zewnętrznych by- 
i tu, do tworzenia odmian. Ale i w przyro

dzie pojawiają się takie zboczenia częściej, 
aniżeli się zwykle przypuszcza, lecz po więk- 

| szej części, jako nieuzdolnione do przetrzy- 
: mania walki o byt, marnieją już wkrótce po 

urodzeniu lub wyjściu z jajka i rzadko zwra
cają na siebie naszę uwagę. Wiadomo, jaka  

| szczupła odsetka wytwarzanych corocznie jaj 
i nasion dochodzi do stanu pełnej dojrzało
ści, a co do jaj rybich dostrzeżono, że 
powstają w nich bardzo często zrośnięte
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bliźnięta, które jednak nigdy nie wyras
tają.

Przy tej sposobności wypada nam zazna
czyć, że hodowli sztucznej nie należy uważać 
za jakiś wytwór nienaturalny, albowiem or
ganizmu żyjącego dowolnie stworzyć nie zdo
łamy. Możemy wprawdzie do pewnego stop
nia wywrzeć wpływ na przebieg sprawy ży
ciowej i rozwojowej, możemy ją  przerwać 
czyli organizm życia pozbawić, ale najprost- ! 
szego nawet mikroba żaden człowiek dotąd 
nie stworzył. Czyni to sama przyroda, 
a człowiek wpływa tylko ubocznie na twórczą 
jej działalność.

Innej wielkiej grupy danych, przemawia
jących na korzyść teoryi descendencyjnej, 
dostarczają badania geologiczne. Sam D ar
win fakty te szczegółowo uwzględnił, a zara
zem wskazał też braki tych poważnych pod
pór jego teoryi. Nie ulega wątpliwości, że 
od formacyi Kambru aż do pokładów naj
nowszych występują kolejno okazy o coraz 
wyższej organizacyi, że gatunki t. zw. ska
mieniałości dają się pomieścić w główniej- j  

szych systematycznych działach obecnie 
istniejących tworów organicznych, a w wielu 
razach pośrednie ich formy wypełniają po- | 
niekąd luki skali filogenetycznej (np prze
dział pomiędzy gadami a ptakami) i dostar
czają nawet całych szeregów przemian ko
lejnych w rozwoju pokoleniowym niektórych 
gatunków zwierząt (różnych mięczaków, j 
amonitów, koni i t. d.), lecz z drugiej strony 
wszystkie dotąd nagromadzone wiadomości 
są zbyt skąpe i szczątkowe, aby można 
z nich złożyć choćby tylko ogólny szkic roz
woju filogenetycznego świata organicznego. 
Pierwsze ślady w najstarszych nawet pokła
dach Syluru zawierają już szczątki form or
ganicznych z tak złożoną budową, że nie 
można z nich wyciągnąć żadnych wniosków 
ani co do najprostszych form, jakie najpierw 
na powierzchni ziemi się ukazały, ani co do 
stopniowej ich przemiany na bardziej złożone 
postaci. Nie może ulegać wątpliwości, że 
z wyjątkiem stworzeń wyhodowanych przez 
człowieka prawie żaden z obecnie żyjących 
na ziemi gatunków nie powstał z drugiego 
istniejącego jeszcze gatunku, lecz pochodzi 
z przodków zaginionych, które nie zdołały 
utrzymać się w zmieniających się warunkach 
bytu. Tym sposobem większość form po

średnich wyginęła, a pozostały z nich tylko 
szczątkowe ślady, mało przydatne do wy
jaśnienia stopniowego rozwoju organizmów, 
owszem popierające napozór przypuszczenie, 
że rozwój rodowy organizmów uskutecz
nił się nie powoli i stopniowo, ale z prze
rwami i znacznemi przeskokami od jednej 
formy do drugiej.

Bogaty zasób danych, zebranych przy ba
daniach nad topograficznem rozmieszczeniem 
organizmów, stanowiących przedmiot t zw. 
geografii roślin i zwierząt, był przez Darwina 
również zużytkowany na poparcie teoryi de
scendencyjnej. Wiadomo powszechnie, jaki 
przeważający wpływ wywierają warunki kli
matyczne na rozpowszechnienie organizmów, 
jakie odmienne życie pojawia się w wodzie 
i na lądzie, na równinie i w górach, na stepie 
i w pustyni i t. d. We wszystkich tych miej
scowościach spotykamy liczne blizko powino
wate gatunki, ale pod względem wewnętrznej 
organizacyi i sposobu życia zastosowane do 
miejscowych warunków bytu. Wątpić pra
wie nie można, że miejscowe te odmiany sta
nowią potomstwo bardzo rozpowszechnionego 
gatunku pierwotnego, które, stosując się 
stopniowo do zmieniających się wpływów 
temperatury, zapasów pożywienia i t. d., wy
tworzyło ostatecznie formy stale, okazujące 
charaktery gatunków samodzielnych. Do 
ustalenia tej odrębnej formy przyczyniły się 
w znacznym stopniu takie stosunki topogra
ficzne, które, odosobniając wspomniane od
miany, zapobiegły częstemu ich skrzyżowaniu 
z powinowatemi odmianami lub gatunkami, 
jak np. wysokie góry, przesmyki morskie od
dzielające wyspy od lądu stałego i t. d.

W końcu wspomnieć tu jeszcze wypada
0 zjawisku najściślejszego przystosowania 
każdego organizmu żyjącego do danych wa
runków bytu. Znaczna część tych warunków 
ulega stale mniejszym lub większym waha
niom, jak np. stan ciepłoty i zapasy nie
zbędnego pokarmu. Przystosowanie ujawnia 
się we wszystkich szczegółach organizacyi 
każdej jednostki, należącej do państwa zwie
rzęcego lub roślinnego. Zjawiska te tak po
wszechnie są znane, wydają się tak prostemi
1 naturalnemi, że prócz przyrodników rzadko 
kto zadaje sobie pytanie, jaką drogą orga
nizmy nabyły zadziwiającej zdolności do 
utrzymania swego bytu w nader różnorod-
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nych i zmiennych stanach swego otoczenia. 
Zadawalniającej do pewnego stopnia odpo
wiedzi na takie pytanie udziela jedynie ca- j  

łość nauki Darwina t. j. teorya descenden- \ 
oyjna w połączeniu z teoryą selekcyjną. 
Wedle tego poglądu organizmy, mnożąc się 
bezustannie, tworzą tak obfite potomstwo, że 
w krótkim czasie zabrakłoby na ziemi miej
sca i pokarmu dla nowych pokoleń gdyby, j 
przy wynikającem stąd wspólubieganiu się ! 
o niezbędne dla istnienia warunki, znaczna j  

część potomstwa nie marniała czyli nie ule
gała zniszczeniu. Przepadają mianowicie J  

jednostki słabsze, nieprzysposobione należy
cie do wytrzymania konkurencyi; zwycięża 
zaś ta  mała cząstka jednostek z nowych po
koleń, która obdarzona jest organizacyą naj
dokładniej przystosowaną do danych warun
ków bytu. Gdy warunki te powoli się zmie
nią, dotychczasowa organizacya nie wystarcza 
już do trwalszego zachowania bytu jednostki. 
Zastąpienie jej przez nową stosowniejszą 
uskutecznia się w taki sposób, że w wielkiej 
liczbie stale występujących odmian znajdują 
się niektóre jednostki obdarzone nowo naby- 
temi własnościami organizacyi, które je uspo- 
sobiają do wytrwania w zmienionych warun
kach bytu. W ytwarzającesię tą  drogą ko
rzystne odmiany gatunków przekazują dal
szym pokoleniom swe nabytki ustrojowe, 
przyczem nowa forma coraz bardziej się 
utrwala i ostatecznie pozyskuje znaczenie no
wego gatunku.

Uważny przegląd całego szeregu zestawio
nych powyżej faktów i spostrzeżeń wskazuje 
nam jasno powody, które przeważającą więk
szość badaczów przyrody skłaniają do przy
jęcia teoryi descendencyjnej czyli do uznania 
prawdopodobieństwa przemiany jednego ga
tunku na drugi. Nie ulega też wątpliwości, 
że uczeni, zajmujący się morfologią czyli 
nauką oprawach kierujących tworzeniem się 
form organicznych, nie wyrzekną się tego po
glądu dopóty, dopóki nie zastąpi go inna 
gruntowniej uzasadniona teorya, która wska
że nam prostszą i wyraźniej zakreśloną dro
gę ku istotnemu ognisku spraw życiowych 
i organizacyjnych i wszystkie odpowiednie 
zjawiska złączy w bardziej jednolitą całość, 
niż tego zdołała dotąd dokonać teorya de- 
scendencyjna. Proste odrzucanie wszelkiej

hypotezy, gołosłowna negacya, bez wskazania 
drogi, po której podążać należy, nie dopro
wadzi nigdy do upragnionego celu, albowiem 
nie zdoła powstrzymać niestrudzonych usiło
wań ducha ludzkiego dla wniknięcia w tajniki 
życia.

(Dok. nast.).
H. Hoyer.

Z Riviery.
III .

Bordighera staje zawsze we wspomnieniu, 
otoczona ramami z palm, podobnie jak s ta 
rożytna syryjska Palmira, której nie można 
było sobie inaczej wyobrazić, jak przybraną 
palmami.

Rzeczywiście nigdzie na Rivierze nie uda
ją  się tak palmy daktylowe, jak w Bordighe
ra. Na stronie wschodniej Cap dAmpeglio, 
można spotkać prawdziwe laski palmowe. Ta 
wschodnia zatoka jest szczególniej zasłonięta 
od wiatrów północo-zachodnich.

Ogrody bogate w palmy, których wysmukłe 
trzony przechylają korony liści nad otaczają- 
cemi murami, sprawiając zupełnie wrażenie 
Afryki i pozwalają zapomnieć, że cała szero
kość morza Śródziemnego dzieli nas od krai
ny oaz.

Podróżujący Niemcy odbywają pielgrzym
ki z namaszczeniem do tej malowniczej grupy 
palm, przystrajającej brzeg, w odległości pół 
godziny drogi na wschód od Bordighera do 
Madonna della Ruota. Są to te same pal
my, które opiewa Scheffel w swej pieśni „Dem 
Tode nach” i pod któremi marzył, że w ich 
cieniu spocznie na wieki.

Dwadzieścia palm (nie dwanaście, jak  gło
si pieśń) otacza starą cysternę w dzikiem 
samotnem miejscu, obmywanem przez fale 
morskie, a widok ten wzbudza rzeczywiście 
poetyczne wrażenie.

Nietylko Niemcy zachwycają się nim, czego 
! dowodzi opis, naszkicowany w książce ,,Mo- 
1 tifs artistiąues de Bordighera” przez Karola
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Garnier, budowniczego wielkiej Opery pary
skiej i kasyna w Monte-Carlo.

Styl tego opisu jest coprawda trochę na
puszony i przypomina owe ozdoby, któremi 
Garnier przeładowywa swoje wspaniale bu
dowle.

„To jest miejsce, dokąd się powinni udać 
artyści, to jest miejsce, które zwiedzać powin
ni poeci, to jest zakątek ziemi, który zdoła 
zachwycić każdego, kto dąży do żywych sil
nych wrażeń, kto czuje silniejsze bicie serca 
w obliczu przyrody.

„Jeżeli już sam widok Bordighery i jej oko
lic budzi wspomnienia wschodu, to tu niema 
4fuź mowy o porównaniach, o podobieństwie, 
tu cała Judea wciela się w doznawane wra
żenia.

„Oto studnia Samarytanki, studnia Rebeki, 
oto żydzi, apostołowie, Jerozolima, Nazaret, 
Betleem odsłaniają nam się w skromnym za
kątku przedgórza Bordighery”.

Targane burzą palmy wokoło starej cy
sterny, na tle morza, dostarczyły wielu mala
rzom pomysłów do pełnych wyrazu utworów. 
To też wiadomość, że miejsce to, kupione 
przez niemieckiego ogrodnika-artystę Ludwi
ka W intera, ma zostać zamienione na ogród, 
wywołała wśród artystów wielkie wzbu
rzenie.

W każdym razie sprzedaż tego kawałka 
ziemi była nieunikniona przy tak gęstem za
ludnieniu, trzeba więc uważać jeszcze za 
bardzo szczęśliwy wypadek, że dostał się on 
w ręce artysty.

P. W inter pozostawił najdalszy występ 
przedgórza, na którym rosną palmy Scheffe- 
la, w jego pierwotnym charakterze i shar- 
monizował urządzenie ogrodu z charakterem 
okolicy.

Pochyłość pokrywają teraz zawilce, rezeda, 
goździki i obsypane kwiatami krzewy różane; 
wielkie, poprzesadzane palmy strzelają w gó
rę nad nagim niegdyś gruntem; dokoła ob
szernego zbiornika wody, jakie często spoty
kamy na Rivierze, wzniesiono szpaler o ko
lumnach, do których palma dostarczyła bu
downiczemu pomysłu.

Stary Testament porównywa palmy dakty
lowe do wyniosłych cór królewskich. Nie 
wszystkie jednakże palmy w ogrodach Bor
dighery mają tak szlachetną postać, a zależy 
to od złego obchodzenia się z większością tu 

tejszych palm. Corocznie obcinają palmom 
część korony.

Rodzina Bresca zSan-Remo otrzymała już 
w X V I w. od papieża Sykstusa Y przywilej 
dostarczania do Rzymu liści palm na niedzie
lę palmową czyli kwietnią. Była to nagroda 
dla kapitana okrętu Bresca, który w roku 
1586 podczas wznoszenia obelisku na placu 
św. Piotra, gdy wyprężone liny groziły pęk
nięciem, dopomógł w tem trudnem położeniu 
budowniczemu Pontanie, zawoławszy w porę: 
„Wody na linę!”. Rodzina Bresca hoduje 
palmy daktylowe w Bordighera, gdzie na 
piaszczysto-gliniastej glebie lepiej się udają, 
niż na ciężkim gliniastym gruncie San- 
Remo.

Przemysł palmowy w Bordighera sięga 
jeszcze wieków średnich i jeszcze dziś miej
scowość ta dostarcza najwięcej palm do Rzy
mu na niedzielę kwietnią. Kościół katolicki 
przejął liście palmowe, jak  i wiele innych 
symbolów z mowy obrazowej wschodu. Jak  
dawniej palmy uświetniały święta Ozyrysa 
w Egipcie, uroczyste wjazdy królów i boha
terów do Jerozolimy, igrzyska olimpijskie, 
tak dziś przystrajają ołtarze kościołów kato
lickich.

Zamiast swobodnie bujać w powietrzu ko
rony palm zostają na jesień związywane 
w kształcie ogona końskiego. To związywa
nie ma na celu wpływ na takie a nie innne 
rozwijanie się nowych liści.

Nie wszystkie palmy nadają się do tego, 
a między wybranemi odróżniają palmy wła
ściwsze dla obrzędów katolickich lub żydow
skich. Żydzi także używają palm w czasie 
święta szałasów. Mieszkaniec Bordighery 
określa palmę daktylową poprostu jako „Ca- 
tholica” lub „Ebrea”.

Liście palm katolickich są dłuższe, żydow
skich krótsze i gęstsze. U palm katolickich 
związują środek korony bardzo silnie, żeby 
nowe liście rozwijały się bez światła, a przez 
to były jak  można najbledsze, a to dlatego, 
że mają wyobrażać w niedzielę kwietnią nie- 
tylko tryumf, ale i czystość niebiańską. Bez 
światła liście wyrastają długie, wysmukłe, 
ostro zakończone i giętkie, tak że je można 
rozmaicie splatać. TJ palm żydowskich zwią
zują korony lżej, światło dochodzi do mło
dych liści, które się mogą zazielenić. Obok 
tego są one krótkie, tępo zakończone i szty w-
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niejsze. Z liśćmi palmowemi żydzi związują, ! 
gałązki mirtu i wierzby i poruszają niemi J 
w prawej ręce, trzywając lewą „rajskie j  

jabłko”.
Święto szałasów było pierwotnie świętem 

żniw, po rozproszeniu się żydów w różne 
strony utraciło jednak ten charakter, zatrzy
mując również dawne historyczne znaczenie, 
pamiątkę opieki bożej nad izraelitami pod
czas wędrówki po pustyni.

Najrozmaitsze znaczenia symboliczne przy
pisywano wyborowi czterech gatunków roślin 
do palmy świątecznej.

Pierwotnie może wyobrażały roślinność 
Palestyny. Później religia przepisała dla 
czterech gatunków pewne kształty, których 
się bardzo skrupulatnie żydzi trzymają, nie- 
tylko dla liści palmowych, lecz i dla gałązek 
mirtu i wierzby.

Szczególniej mirty muszą być dla prawo
wiernych żydów hodowane w przepisanej 
formie.

Gałązka powinna mieć wysokość równą 
trzem szerokościom dłoni, a liście ułożone po 
trzy na jednej wysokości.

Jeżeli liście nie wyrastają po trzy na rów
nej wysokości, gałązka staje się bezuży
teczna.

Prędzej można już użyć w ostatniej po
trzebie gałązki, której liście wyrastają po 
dwa, ale na jednej wysokości, w każdym ra 
zie jednak taka gałązka jest daleko mniej 
ceniona od prawdziwej „Hadossah”.

Kościół katolicki jest daleko mniej wyma
gający pod tym względem i pozwala liście 
palmowe zastępować na północy przez ga 
łązki bukszpanu i wierzby z kotkami. Nad 
Mozelą nazywają bukszpan palmą, a w kra
jach słowiańskich same świąteczne wiązanki 
z wierzby noszą nazwę palm.

Palmy na Rivierze przebyły ciężką chwilę 
w zimie r. 1890, gdy termometr spadł na 
kilka godzin do 6U C niżej zera.

W  klimacie Bordighery zostały dotąd wy
próbowane, prócz palmy daktylowej (Phoenix 
dactylifera), kanaryjska Pritchardia filifera, 
australijska Livistona australis i chińska 
Chamaerops excelsa.

Palma karłowata, Chamaerops humilis, 
należy do flory śródziemnomorskiej, jestto 
jedyna palma europejska, rosnąca dziko na 
Sycylii: nic dziwnego, że się udaje w Bordi

ghera. W  Algeryi palma karłowata zaj
muje duże przestrzenie. Starano się ją  wy
trzebić, żeby zyskać miejsce ala innych roś
lin uprawnych, teraz zaś dążą do jej rozpo
wszechnienia. Z bezużytecznego chwastu 
wyrosła na bardzo pożyteczną roślinę. Liście 
palmy karłowatej, odpowiednio przygotowane 
dają sprężyste włókna, mogące służyć na- 
równi z włosiem do wyściełania mebli i wy
pychania materaców. Włókna palmowe ma
ją  nad włosiem tę wyższość, że są tańsze 
i mole ich nie niszczą.

Pódczas gdy gatunki Phoenix posiadają 
liście pierzaste, gatunki Pritchardia Corypha 
i Chamaerops mają liście wachlarzowatę, 
przez co ich postać różni się znacznie od po
staci palm daktylowych.

Przyswojenie tych palm na Bivierze wpły
wa korzystnie na piękność krajobrazów.

Chamaerops exęelsa dosięga w wielu ogro
dach znacznego wzrostu. Należy ona do 
naj wy trwalszych z przytoczonych roślin, bo 
znosi bez przykrycia nawet klimat wyspy 
Whigt. Pritchardia filifera jest powszechnie 
lubiona dla licznych białych włókien na brze
gu liści, a wskutek ogólnej sympatyi rozpo
wszechnia się szybko po całej Umerze.

Do najpospolitszych palm powinnaby 
wkrótce należeć Phoemx canariensis, podob
na do palmy daktylowej, różniąca się jednak 
od niej bujnym rozrostem i silniej rozwinię- 
temi liśćmi.

Na osłoniętych miejscach Riyiery udają 
się także rozmaite gatunki Cocos: Cocos 
flexuosa, Cocos Romanzoftiana, odznaczający 
się wykwintnym wyglądem i błękitno-zielony 
Cocos australis. Prawdziwa palma kokoso
wa (Cocos nucifera), dająca orzechy koko
sowe, nie występuje ani tutaj ani nawet na 
południowych brzegach morza Śródziem
nego.

Hodowla palmy kokosowej udaje się tyłka 
między zwrotnikami.

Co do kształtu liści, palmy kokosowe przy
pominają palmy daktylowe. Podobne liście 
mają także gatunki palmy Areca (Areca sa- 
pida, Baueri) rosnące dobrze na Rivierze. 
Są to palmy, spokrewnione z pinangiem, A re
ca catechu, której owoce posypane prosz
kiem wapiennym i zawinięto w liście pieprzu 
Betelu (Piper Bettle) powszechnie żują 
w Azy i południowej.
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Do palm o liściach wachlarzowatych, które 
zdobią ogrody Riviery, należą dwa gatunki 
Liyistona: L. chinensis i L. australis.

Te dwie palmy, posiadające wspaniale liście, 
■spotykają się często i u nas po cieplarniach.

Pięknie odbija od innych palm wachlarzo
wych niebieskawo zielona Brahea Roezli, po- i 
tężne gatunki Sabal, których giętkie włókna 
idą na kapelusze, kosze, worki i wyroby 
powroźnicze i ważna palma brazylijska Co- 
pernicia cerifera. W  prowincyi brazylijskiej 
Ceara używają przeważnie włókien Coperni- 
cii, jak u nas słomy, do pokrywania chat. 
Twardy jej pień dostarcza drzewa do bu
dowli i na różne wyroby, korzenie służą za 
lekarstwo, gorzkie owoce za pożywienie, z so
ku robią syrop i arak, jednem słowem palma 
ta  przekonywa nas, ile pożytku przynosi 
mieszkańcom okolic zwrotnikowych jeden ga
tunek tych błogosławionych roślin.

Nazwa Copernicia cerifera, palma wosko
wa, pochodzi od najważniejszego jej produk
tu, wosku roślinnego, który jej liście wydzie
lają w postaci łusek.

Łuski te zbierają z młodych, uschłych liści 
gotują w wodzie, a wtedy na powierzchni 

zbiera się płynny wosk. Pomieszawszy ten 
wosk z łojem robią z niego świece, wydające 
przy paleniu się przyjemny zapach.

Bordighera, niezadawalniając się dostar
czaniem palm do obrzędów religijnych posta
rała się wprowadzić je do sztuki stosowanej. 
Stąd powstało plecenie i gięcie palm, które 
się bardzo rozwinęło za staraniem W intera 
i prowadzone jest na wielką skalę w jego za
kładach. Materyału na ten cel dostarczają 
głównie palmy daktylowe, Chamaerops, Li- 
ristona australis i Pritchardia filifera.

Do wyrobów używają nerwów liści, ogon
ków liściowych i pochewek liści, a za zbiorni
ki służą butelki łykowe. Wszystkie części 
palm odpowiednio wyginają, suszą i splatają 
na wazony, koszyczki, patery, parasolki i in
ne przedmioty ozdobne. Nawet słowiki na 
Rivierze starają się korzystać z nowej ho
dowli palm. Przekonawszy się, że nitki na 
brzegach liści Pritchardii doskonale się na
dają na materyał do budowania gniazd, od
rywają je i plotą z nich swoje nietrwałe 
schronienia. Edward Strasburger.

Tłum. Z. S.

SPRAWOZDANIE.

T a try  pod względem  fizyczno-geograficznym ,
przez  d -ra  An. R ehm ana. Lwów, 1895 . 8 °,
s tr. V III, 173, z dw iem a m apkam i.

Pod wpływem rozm aitych czynników, od la t 
k ilkunastu  rozw inęło się u  nas zam iłow anie do 
zw iedzania gór, a  szczególniej T a tr , k tóre wyso
kością swych szczytów  i w spaniałością widoków 
znacznie przew yższają  inne nasze góry. W ięk
szość jed n ak  zw iedzających poprzesta je  na  od
czuw aniu p iękna lub  grozy kra jobrazów , nieod- 
nosząc z podobnych wycieczek innych korzyści. 
Istn iejące przew odniki po T a trach  dosfarcza ją  
ty lko  wskazówek niezbędnych do odbyw ania wy
cieczek, niezw racając wcale uw agi na p rzy rodę 
górską. Obecnie lite ra tu ra  nasza naukow a zo- 

j  sta ła  wzbogacona książką d -ra  R ehm ana, z k tó re j 
miłośnicy wiedzy mogą czerpać w iadomości nie- 
ty lko o samych T atrach , ale naw et ogólno-przy- 
rodnicze o zjaw iskach, właściwych k ra in ie  gó r
skiej. D zieło p. R ehm ana zaw iera w szys‘ko, co 
się odnosi do geografii fizycznej T a tr  i je s t  p rz e 
znaczone zarów no dla tych, k tó rzy  zw iedzają te 
góry ja k  i dla tych , k tó rzy  je  poznać m ogą ty lko 
z opisu.

Au*or rozpoczyna rzecz swoję od ogólnego p o 
g lądu na K arpa ty  i ich zw iązek z A lpam i, B ałka
nam i, oraz pom niejszem i sąsiedniem i łańcucham i, 
j a k  Sudety , w yżyna Szląsko polska i C zarnom or
ska. Z am iast zwykłego podziału  K a rp a t na 
północo-zachodnie, środkowe i Siedm iogrodzkie, 
w prow adza daleko racyonalniejszy podział na 
w schodnie i zachodnie, oparty  zarówno na danych 
geologicznych, ja k  i geograficznych. W opisie 
podhala w ykazuje znaczenie wzniesienia Guba- 
łowskiego, k tó re  na O rawsko-liptow skiem  pod
halu  s ta je  się naw et działem  wodn3Tm pom iędzy 
dopływami Orawy i W agi. O pisuje wody dolin 
podhala, w łaściwości gleby, pustaci i torfow iska, 
oraz mieszkańców . T rzeci rozdzia ł au to r p o 
święca ogólnej budowie T a tr  i ich podnóża. U w a
ża T a try  za pojedyncze pasm o górskie o szerokiej 
podstaw ie eliptycznej; pasm o to  daje  w obie 
strony liczne ram iona. Całość tego  pasm a dzieli 
na  w schodnie, właściwe T a try  i zachodnie —  
O raw sko-liptow skie Hale. O pisuje ich znaczenie 
hydrograficzne i s fosunki geologiczne.

D la w yjaśnienia p lastyk i T a tr  au to r opisuje 
m ateryał, z jak iego  góry te zosłały zbudow ane, 

i  w yjaśnia skłonność do w ytw arzania w ierzchołków  
! skalistych  trw ałością granitów  ta trzańsk ich  i opi- 
! su je podnóże gór. Poświęca jed n ak  daleko wię ■ 
i cej m iejsca południowej s foczystości i je j m o re 

nom  i torfow iskom . Pochodzi to  zapewne s tąd , 
że, j a k  sam au to r zaznacza na  innem  m iejscu, 
s trona  południow a, skutkiem  rów nom ierniejszego 

J rozrzucenia osad na  calem p o d ta trzu  i w iększej
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działalności naukow ej w ęgierskiego T ow arzystw a 
ta trzańsk iego , lepiej zosta ła  zbadana. D -r Reh- 
m an sam przyczynił się do tego  zbadaniem  c ie 
kaw ego rozszczepienia M łynnicy ') . O pisuje j e 
z io ra  i m ozgrow iska, t. j .  zag łęb ien ia  po we
w nętrznej stron ie  zwałów lodow cow ych. P od  
słowacką nazw ą m ozgrow isk au to r op isu je  p ła 
skie, zupełn ie rów ne, we w nętrzu  lasów  uk ry te , 
po części kosodrzew em , a naw et św ierczyną p o 
rosłe  torfow iska, pow stałe p rzez  pow strzym anie 
wód odpływ u. U tw ory  te  uchodziły  do tąd  uw a
gi k a r ‘ografów .

R ozdział czw arty pośw ięcony je s t  rzeźb ie  T a tr , 
opisane są doliny, zw ały lodowcowe, nasypy  sto ż 
kowe, p iarg i, łom iska, p rog i i  ko tły . D alej au to r 
opisuje wody. Z w raca uw agę n a  obfitość wód j 
ta trzań sk ich  i p rzy tacza  nadzw yczaj obfite źród ła  
(w yw ierzyska): Lodowe, w  dolinie K ościeliskiej 
i w yw ierzysko B ystre j, k tó rych  począ tku , sądząc | 
z ilości i tem p era‘u ry  wód, trz e b a  szukać w znacz
nej odległości i głębokości. Mówi o tem p e ra tu 
rze źródeł, opisuje w odospady i s*awy (jez io ra ) 
ta trz ań sk ie , nakoniec ro zp a ł ru je  działanie wód 
i pow staw anie dolin i kotłów  erozyjnych; w reszcie 
w yjaśnia korozyą lodow cow ą i pow staw anie j e 
z io r ta trzańsk ich .

R ozdział szósty pośw ięcony je s t  p ieczarom , ich 
pow staniu , znaczeniu geograficznem u, naciekom , 
d o liiom  bezwodnym  i t .  d ., nakoniec śladom  
zw ierząt ok iesu  lodow ego.

R o zp a tru jąc  stosunk i k lim atyczne T a tr , mówi
0 w łaściwościach k lim atu  górskiego, k tó re  ob jaś
nia szczegółowo. W spom ina o w ie trze  halnym
1 podaje  jego  opisy w edług d-rów  F ab ian a  i N o
w ickiego, a  następnie  porów nyw a go z foenem . 
N adm ienić w ypada, że obserw acye nad w iatrem  
halnym  są dotychczas bardzo  pobieżne, nie znam y 
ani jeg o  siły, ani czasu trw an ia , ani ścisłego k ie 
run k u . B yłoby to  zadaniem  T ow arzysłwa t a 
trzańsk iego  przeprow adzić  dokładne b ad an ia  nad 
w iatrem  halnym  i p rzy  pomocy m ap m ełeorolo- 
gicznych w yjaśnić sposób i p rzyczynę je g o  po
w staw ania. Os a tn i rozdzia ł opisuje ha le  O raw 
sko lip tow skie. Do tek s tu  dodane są  dw ie m apki 
schem atyczne, je d n a  zaw iera  zachodnie K arp a ty  
pod w zględem oro- i hydrograficznym , d ru g a —  
T atry . Zupełny b ra k  m iast i osad na  tych  ma 
pach cokolw iek u tru d n ia  oryentacyą.

W ogóle au to r pośw ięca więcej m iejsca stokom  
południow ym  niż północnym , co ju ż  pow yżej z a 
znaczyliśm y: w in teresie  naszych tu ry stó w  w ole
libyśm y stosunek odw rotny. W  rozdziałach , 
t r a k łujących  o klim acie i roślinności, a u to r  daje  
bez porów nania więcej objaśnień, niż w części 
geologicznej, jak g d y b y  w czy te ln iku  p rzy p u sz 
czał daleko w iększą znajom ość geologii, niż b o ta 
niki i m eteoro log ii— sądzim y, że j e s f odw rotnie. 
Oprócz korzyści, ja k ie  z dz ieła  p . R ehm ana od-

') P a trz  W szechśw iat 1 8 9 2 , s tr . 8 1 .

n iesie nauka , niem ało m ogą z niej skorzystać m i
łośnicy gór i tu ryśc i; w książkę tę powinien za 
opatrzyć się każdy, p ragnący  zw iedzić T a try .

W. Wr.

Posiedzenie 17-te K om isyi teo ry i ogrodnictw a 
i nauk  przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 21 listopada 1895 ro k u  o godzinie 
8 -ej w ieczorem .

1. P ro to k u ł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i p rzy ję ty .

2. P . K. D aniełow icz- S trzelb ick i mówił
0 „ W sk a ź n ik u  p iersiow ym  i je g o  z n a c z e n iu 11.

Jednę z tych kw es‘y j, k tó re  dni osta tn ie  pod
niosły do godności „palącej kw estyi epok i” je s t  
rozbrzm iew ające słale, od niejakiego czasu, py
tan ie  o t . zw. zw yrodnieniu, upadku  m oralnym
1 fizycznym ludzkości u  schyłku X IX  wieku. N ie 
w chodząc bynajm niej w rozb ió r te j kw estyi, 
a  tem  mniej w ro z trząsan ie  p rzyczyn jak o b y  m o
ralnego skarłow acenia ludzkości dni naszych, 
w sferze fizycznej i psychologicznej człow ieka, 
dwie m etody, a raczej dwie gałęzie w iedzy n a j
więcej w te j m ierze m ogłyby, zdaje  się, rzucić 
w łaściwego św iatła.

Gdy idzie  o stw ierdzenie fak tu , czy dana g rupa  
etniczna up ad a  fizycznie i m oraln ie— sfatyst,yka, 
badając szeregi cyfrowe przejaw ów  ujem nych ży 
cia socyalnego z różnych epok  historycznych 
istn ien ia  danego narodu , m ogłaby w yciągnąć 
pewne w nioski, ośw ietlając je  stosow nie n ag ro 
m adzeniem  odpow iednich kom entarzy , czy ilość 
przejaw ów  szkodliw ych, ja k  np. zbrodni, p rz e 
stępstw  w ogólności, sam obójstw  i t . d. zw iększa 
się czy też  zm niejsza, a  stąd  w yrokow ać o m oral
nym w zroście czy upadku  danej g rupy  etnicznej.

W  sfe rze  czy sto  fizy czn e j, gdy  s ta je m y  w obec 
p y ta n ia , c zy  d a n y  n a ró d  fizy czn ie— cieleśn ie , 
u p a d a  czy  się  ro z w ija , n a jp o tę żn ie jsz y m  sp ra w 
d z ian em  b ę d z ie  a n ‘ro p o m e try a . B a d a jąc  bow iem  
n p . w z ro s t z la t  k i lk u n a s łu  czy  k ilk u d z ie s ię c iu , 
m ożem y w yw nioskow ać, czy  d a n y  n a ró d  k a r le je ,  
czy  te ż  p o z o s ł a je  w  sw ej śred n ie j m ie rze , czy  
w reszc ie  m o że  ro z w ija  się  n aw et.

Chcąc je d n a k  być o ile możności ścisłym , na
leży w yszukać ta k ą  m etodę badania , k tó rab y  
uw zględnia ła  nie jednostronny  pom iar, ja k  np» 
w zrostu, ale daw ała m iarę  cyfrow ą ogólnego ro z 
w oju cielesnego jed n o s tek  badanych, k tó raby  
opracow ała ca łokszta łt ich fizycznego rozw oju  
cielesnego.
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Taką, miarą, zdaje  się być w skaźnik piersiowy.
Ja k  w skaźnik głów ny czaszki da je  nam  ogólny 

obraz czaszki, s to su n ek  szerokości głowy do je j 
długości, ta k  w skaźnik p iersiow y daje  nam obraz 
stosunku  rozw oju  k la łk i p iersiow ej, je j szkieletu  
i  mięśniowego uk ładu , pojem ności płucnej -  do 
w zrostu .

W skaźnik  ten  je s t  obwodem piersi porów na
nym ze w zrostem  w ziętym  za —  100. F orm uła 
jego  je s t  następująca:

obw. p iersi bezw zględny X  10 0
wskaźn. p iersi = . — — ----------------------------------------

w zrost

Jak  ju ż  z tej sam ej fo rm uły  widzim y w skaźnik 
ten  m a to  do siebie, że daje  ogólny obraz rozw o
j u  cielesnego jednostk i, ob raz je j „zm ężnien ia” , 
je ś li tak  w yrazić się m ożna.

F a k t ten  potw ierdza ta  okoliczność, że w skaź
n ik  piersiow y zm ienia się korzystnie n ietyłe 
w m iarę pow iększania się w zrostu , ile w m iarę 
pow iększania się szerokości b ark , objętości 
p iersi.

Poniższy p rzyk ład  uw idoczni to  lepiej:

W z ro s t  O bw ód p ie rs i  W s k a ź n . p ie rs io w y

171 cm 73 ,5  cm 42,9
163 „ 101 ,0  „ 61,9

W  pracy , k tó ra  je s t  na ukończeniu, p rzed s ta 
wiony będzie w skaźnik d la  K ról. Polskiego 
raz  w jego  rozdziale topograficznym , następnie 
ze w skazaniem  procen+owego s ‘osunku w każdym  
pom iarze osobników lepiej zbudow anych do sła
biej rozw iniętych. Porów nyw ając zaś w skaźnik 
piersiow y z w agą ciała, wiekiem, ilością oddechu 
na  m inutę i t .  d. bę 'ziem y mogli wysnuć najogól
niejsze w nioski co do przyczyn i p raw , k tó re  nim  
rządzą .

N ader ważnem zdaje się być je g o  zastosow anie 
przy  badaniu  rozw ijających się jeszcze dzieci. 
R ozkładając obwód piersi przedew szystkiem  na 
dwa łuki: przedni i ty lny , możem y wnioskować
bardzo  ła  wo o norm alnym  przeb iegu  rośnięcia 
i rozw ijania się z tego ty lko fak tu : luk  przedni 
góru je  sw ą krzyw izną ponad łukiem  tylnym. Gdy 
rzecz m a się odwro*nie stajem y wobec ano rm al
nego rośnięcia, na k tó re  odpow iednia g im nastyka 
i ostrożności hygieniczne zaradzić  pow inny. 
W skaźniki, w yciągane z w zrosłu , porównywanego 
z takiem i połowicznemi lukam i, będą nam  jeszcze  
w skazywały norm alność lub  anorm alność rozw oju 
w sfosuuku do w zrostu , praw idłow ych funkcyj 
i  rośnięcia k la tk i p iersiow ej, lub przeciw nie cho
robliw ych skrzyw ień bark , ta k  szkodliw ych dla 
żyw otności całego organizm u. Porów nyw ając, 
z uw zględnieniem  wszelkich pobocznych okolicz
ności, w skaźnik piersiow y jak ie j g rupy  etnicznej 
z d rugą, będziem y mieli obraz fizycznej p rze 
wagi żywotności tej lub  owej.

W  każdym  raz ie  w skaźnik piersiow y zdaje się 
być m iarą, k*óra m oże mieć nader rozliczne i ży 
wotne z a s ’osowania, szczególnie w zas*osowaniu 
do p rak tyk i pedagogicznej i hygienicznej.

N a tem  posiedzenie ukończone zostało.

ROZMAITOŚCI.

—  Nowe obserwatoryum  na górze Moun;er
w departam encie Alp M orskich założone zostało 
kosztem  p. Bischoffsheima, ja k o  anneks obserw a
toryum  nicejskiego, k tó re  również ofiarnością te 
goż samego założyciela wzniesione zosłalo. Kowe 
obserw atoryum  znajdu je  się na wysokości 2 741 m 
i posiada ekw atoryał o otw orze 38 cm; w po łącze
niu zaś z niem istn ieje i stacya m eteorologiczna,

| k tó ra  dosłrzeżenia swe przesy ła  codziennie d rogą  
| telegraficzną do b iu ra  centralnego w P aryżu , 
j  Prow adzenie, w edług wspólnego p lanu, dostrze- 

j  żeń w dwu obserw ałoryach górskich , a w blizkiem  
I sąsiedztw ie położonych, prow adzić może w w ielu 
j  razach  do rezu lta tów  korzystnych.

S. K.

—  Ładunek okrf tu . „G eorg ie” , okręt nale
żący do „W hite-S ‘erne” linii, zab ra ł 14 p aźd z ie r
n ika  z N ew-Y orku najw iększy ładunek, ja k i  do 
tej pory  kiedykolw iek p o rt tam tejszy  opuścił. 
T rudno  sobie dopraw dy w yobrazić, ile to  kolos 
ta k i tow arów  pomieścić w sobie może. Otóż 
ak ty  ok rętu  w ykazują, że z N ew-Yorku do L i- 
verpoolu  na jednym  *ym okręcie odpłynęło: 750  
sz tuk  rogacizny, 9 000  owiec, 3 00 0  ćw iartek 
wołowych, 50 00 0  hektolitrów  pszenicy, tyleż 
ży ta , 550 beli bawełny, 2 000  worków m ąki, 
1 800 worków nasienia olejowego, 35 00 0  naczyń 
z w ędzoną w ieprzow iną, 300  beczek i puszek  
prow iantów , 9 0 0 0  pak  sadła, 3 500  beczek ży
wicy, 700 beczek cukru  gron >wego, 1 000  naczyń 
z mięsem m arynowanem , 300  pak  m ydła, 400  
beczek szuw aksu, 300  beczek eksłrak tu  wołowe
go (do garbow ania skór), 1 000  beczek oliwy do 
sm arow ania, 100 tonn drzew a, 3 00 0  pak  w apna,. 
150  beczek łlenku  cynku i 10 00 0  p ak  wyrobów- 
bednarskich!

(Tecbn. R und.).

F. F..
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Ś. f  p.

FELIKS BERDAU
d o k to r b o ta n ik i,  byty pro fesor Instytutu ro ln iczo -leśnego ,

zgasi w  d n iu  24 listopada r. b.

Żywot cały  w ypełnił cichą a  uży teczną  p racą , czcił p raw dę, kochał uczącą się m łodzież, 
fizyografii k rajow ej oddał niezapom niane usługi.

Cześć i spokój je g o  pam ięci.

LUDWIK TEICHMANN
dokto r m edycyny, b y ły  wiceprezes A kadem ii um ie ję tnośc i i profesor uniw ersytetu  jag ie llo ń skieg o ,

zgasł w dn iu  25 lis topada r .  b.
W ysoko i  z zapałem  niósł sz tan d a r n auk i, a sław a je g o  im ien ia  b rzm ia ła  w e w szystk ich  

szkołach lek a rsk ich  św ia ta  cyw ilizow anego. Był c h lu b ą  u n iw ersy te tu  k rakow skiego, w ielbionym  
i kochanym  m istrzem  licznych  pokoleń  sw ych uczniów , g o rliw ym  uczestn ik iem  i  przodow nik iem  
w szelk ich  p ra c  naukow ych.

Cześć i spokój je g o  pam ięci.

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 20 do 26 listopada 1895 r.

.(ze spostrzeżeń n a  stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i  Rolnictw a w  W arszaw ie).

D
zi

eń

B a ro m e tr
700 mm -f- ! T em p era tu ra  w  st. C.

W
ilg

. 
śr

.

K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w metrach na 

sekundę

Sum a

opadu
___ 1

U w a g i

7 r. 1 p. 9 w. ! 7 r. | 1 p. : 9 w. | Najw.j Najn.

2o S. 6 1,5 6 1,5 62,1 0,2 3,2 0,9 3,4 0,0 82 N W 2,NE5. NE5 0,2 • w  nocy
21 C 62,8 l>3,2 63,7 —0,8 0,3' 0,0 1,2 — 1,2 81 NE3.NK9,N E 5 0,0 * b drobny od 6 h. 45 p. m.
2 2  P f>3-3 ń2,6 59,4 — 1 ,2 — 1 ,6 —2,0 0,4 — 2,0 83 NK9,NE6 N E 1 0,1 <- b. drobny
23 s. 56,3 5 \ 5 55,5 — 1,7— 0 ,6 —0 ,8 — o ,5 — 2,1 82 E 5,E*,E12 0,0 A drobny od 1 h. 15 m.
24 N. 57,0 ■'7.8 5>>,6 — 1 ,6 — 1 ,0 — 1,8 —0,4 — 2,0 89 N h 1!,E3,E5 — do 8 h. p. m. /
25 P. 6o,l 59,7 59 , '  —3,7 - 3 ,o — 3 ,0 — 1,1 —4,0 97 N E \0 ,0 —
26 W. 57,2 56,3 53,8 — 1,4— 1,4! —2,2 —0,7 — 3,8

1 1
93 W3,N\Y5,W 5

Ś red n ia 59,4 — 1,2 89 0,3

T R E Ś Ć .  P rzyczyna rozpuszczania  się m ączki w liściach  i p ierw szy p ro d u k t asym ilacyi, p rzez  d-ra 
L . M archlew skiego. —  Obecne zapatryw an ia  przyrodników  n a  ta k  zw aną teo ryą  D arw ina, p rzez  
H. H oyera  (ciąg dalszy). —  Z R iviery. II I ; p rzez  E dw arda S^rasburgera; tłum . Z. S. —  S praw ozda

nie. —  Tow arzystw o ogrodnicze. —  R ozm aitości. —  B uletyn m eteorologiczny.

W ydaw ca A. Ś ló sarsk i.

S o 3EoaeHo U|en3ypo:o. B apm ana, 17 HoaSpu 1895 r.

Redaktor Br. Zn a to w ic z .

Warszawa. Druk Em ila Skiwskiego.
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TYGODWIK POPULARNY

(ŚW IĘ C O N Y  NAUKOM PRZYRODNICZYM.

Jeżozwierz afrykański (Atherura aMcana Gray.).

Ogród zoologiczno - aklimatyzacyjny 
w Lasku Bulońskim pod Paryżem, po
siada piękny zbiór różnych gatunków 
zwierząt szczurowatycb (Glires), pomiędzy

któremi niepoślednie miejsce zajmuje A the
rura africana Gray, jeżozwierz, którego 
nazwa pochodzi z greckiego i oznacza 
„zwierzę, opatrzone ogonem, zakończonym

Jeżozw ierz afrykański (A therura  africana G ray.).
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kłosem”. Rysunek i opis tego zwierzęcia | 
podajemy według „La N aturę” (n-r 1172, J  

1895 r.)- — Wogóle A therura różnią się tein ; 
od zwyczajnych jeżozwierzów starego lą
du, że posiadają zamiast, ogona krótkiego 
szczątkowego ogon wynoszący połowę lub 
trzecią część długości całego ciała i zaopa
trzony na końcu pękiem pręcików rogo
wych spłaszczonych i mniej lub więcej łu 
kowato zgiętych. Oryginalne te utwory 
rogowe, których kształty zmieniają się nie
co, zależnie od gatunku zwierzęcia, przy
pominają swoją barwą i wyglądem skrawki 
pergaminu, nierówno poucinane, lub łodygi 
i ziarna roślin trawiastych uschniętych; j  
albo jeszcze lekkie wiórki, które sprzedają | 
pospolicie do opakowań. Są one jednak ! 
tej samej natury i tego samego pochodze
nia co włosy i wyrastają tylko na samym 
końcu ogona. Reszta ogona aż do samej j  

nasady, jest pokryta łuskami, między któ- 
remi wyrastają gdzieniegdzie i włosy, wy- I 
dłużające się stopniowo i stanowiące przej- j  
ście do wyrostków rogowych na końcu 
ogona.

Większa część ciała tego zwierzęcia jest | 
najeżona kolcami, które, chociaż nie są tak 
długie i tak ściśnione jak  u jeżozwierzą 
zwyczajnego (H ystrix  cristata), mimo to 
stanowią broń silną i utrudniają obchodze
nie się nietylko z żywem zwierzęciem, ale 
nawet i z wypchanemi okazami, przecho- j  
wywanemi w zbiorach. Kolce te najsilniej j  
są rozwinięte na częściach środkowej i tyl- j 
nej ciała, a posuwając się ku szyi zmniej
szają się stopniowo. Na głowie i nogach i 

powracają one znowu do kształtu włosów, 
nieco tylko grubszych od włosów na brzu- ; 
chu. Kolce najdłuższe kończą się ostro 
i są spłaszczone z wierzchu i od spodu, 
brzegi są nieco zgrubiałe, tak że są po
dobne do sztyletów, wzdłuż ostrza których 
przebiega podługowaty rowek. Wreszcie 
u niektórych gatunków ta broń odporna 
je s t delikatnie zazębiona w całej swej dłu
gości.

Gatunki Atherura mniej są silne i mniej 
ciężkie aniżeli zwyczajne jeżozwierze, gło
wę mają mniejszą, twarz mniej wypukłą, 
ciało wysmuklejsze i bardziej podobne do 
kota, przybranego w zbroję kolczastą. Gło
wa jest dosyć wydłużona o uszach średniej 
długości i o pyszczku, zaopatrzonym w dłu
gie wąsy.

Osobliwe te gryzonie zamieszkują z je d 
nej strony południową Azyą, z drugiej 
Afrykę równikową i w każdej z tych czę
ści świata mieszka jeden j lub dwa gatunki 
odmienne, których cechy stanowią głównie 
kształt kolców i dodatków ogonowych.
P . Gervais i|M. Gunther odróżniają obok 
Atherura o długim ogonie, Lineusza (Athe

rura  macrura), który ma zamieszkiwać 
wyspy Jawę, Sumatrę i półwysep Malakka, 
gdzie jest znany przez krajowców pod na
zwą Landak lub Landa Kloele; odróżniają 
inny gatunek z pędzelkiem na końcu ogo
na (Atherura fasciculata), który ma za
mieszkiwać królestwo Syamskie i różni się 
nieco od zwierzęcia, opisanego pod tą samą 
nazwą przez Schawa i Graya i połączonego 
później z Atherura długoogonowym. U te
go ostatniego, którego JBuffon nazywał je- 
żozwierzem malajskim, wyrostki na końcu 
ogona przedstawiały się jako wstążki pros
te lekko falowate, gdy tymczasem u gatun
ków Atherura o pędzelkowatym ogonie, 
wyginają się w pewnych odstępach. We
dług p. P. Gervais, obok A therura afry
kańskiego Graya (A therura africana), od
krytego w Fernando Po, jest jeszcze 
w Afryce inny gatunek, A therura uzbro
jony (A therura armata), którego okaz, po
chodzący z Gabonu, został ofiarowany do 
muzeum przez p. Aubry-Lecomte. Takie
go samego zdania jest p. A. T.Rochebrune, 
który w swojej „Faunie Senegambii” po
dał nowy opis i rysunek A therura uzbrojo
nego. Zwierzę to, wielkości kota, jest bar
wy brunatnej z odcieniem żółtawym łub 
czarniawym. Kolce szare, które w stanie 
spoczynku kierują się ukośnie z przodu ku 
tyłowi, są w rzeczy samej biało-żółtawe 
w pierwszej połowie, a brunatne w drugiej 
czyli na końcu; kończyny brunatno-czar- 
niawe, dolne części ciała biało-żółtawe, jak 
również boki głowy. Ogon u podstawy 
zaopatrzony w silne kolce czarne z wierz
chu, żółtawe od spodu, jest brunatny 
w swojej części łuskowatej, przeplatanej 
kilkoma włoskami czarnemi, a kończy się 
pękiem dodatków rogowych biało-żółta- 
wych. Dodatki te mają prawie ten sam 
kształt co u Atherura o pędzelkowatym 
ogonie i przedstawiają cały szereg zgrubień 
przewężanych i przypominają ziarnka 
owsa.

Podobne ułożenie, które rysunek załą
czony tylko w części może przedstawić, 
z powodu zmniejszonych rozmiarów, od
najduje się u Atherura afrykańskiego. 
U gatunku tego wierzch ciała, zewnętrzna 
powierzchnia kończyn, wierzchołek głowy, 
pyszczek i szyja są ciemno-brunatne; piersi, 
brzuch, gardło, części wewnętrzne koń
czyn—biało-szarawe, przecięte tylko pręgą 
ciemną z przodu tylnych kończyn. Kolce 
zaczynają się pokazywać z tyłu głowy, 
gdzie mają zaledwie 2 do 3 cm długości 
i idą wzdłuż całego grzbietu, gdzie niektó
re dochodzą 12 cm. Wszystkie są odzna
czone rowkiem podłużnym i ostro zakoń
czone. Barwa ich zmienia się od białej do 
czarnej jednolitej, ale skóra, w której są
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osadzone, a która jest pokryta rzadkiemi 
włosami, wydaje się całkiem białą. Tu 
i owdzie między kolcami wystają włosy 
sztywne liche. Oczy są małe, ale błysz
czące; uszy nagie zaokrąglone, wąsy bardzo 
długie. Ciało ma długości 30 do 45 cm, 
ogon 12 do 15 cm.

W niewoli Atherura są istotami pouure- 
mi, które siedzą nieruchomo, na trawniku 
lub w klatce, przez większą część dnia,— 
wychodzą ze swego odrętwienia tylko za 
nadejściem nocy lub gdy im głód dokuczy. 
W tedy biegają dosyć szybko po swojej 
klatce, unosząc zlekka w górę ogon i kol
ce, a tylko gdy są bardzo podrażnione na
jeżają się na wzór jeżozwierzów zwyczaj
nych. Jednocześnie tupią ze złości i poru
szają ogonem, którego wyrostki końcowe 
uderzają o siebie z takim chrzęstem, jaki 
wydają suche liście opadające.

Samiec i samica razem zamknięte w ogro
dzie zoologicznym w Hamburgu, żyły w zu
pełnie dobrej harmonii, sypiały obok siebie 
i pomagały sobie wzajemnie w staraniach 
około siebie, ale—według tego, co nam po
daje Brehm —inna para dała przykład 
okrutnego dramatu domowego. Samiec, 
wcale nie elegancki, zabrał jakieś łakocie 
wyłącznie dla siebie, samica usiłowała je 
odebrać, a nie mogąc tego dokazać zagryzła 
swego małżonka zębami.—Zwierzęta te po
znają osoby, które z niemi mają do czynie
nia i chętnie z ręki przyjmują pożywienie, 
są to jednak bardzo małe inteligentne isto
ty i nietyle ciekawe ze względu na swoje 
obyczaje, ile ze względu na swoję oryenta- 
cyą i rozmieszczenie geograficzne. Dziwną 
niezmiernie jest rzeczą, że z jednej strony 
spotyka się te zwierzęta w Afryce zachod
niej lub środkowej, a z drugiej strony na 
półwyspie Malajskim czyli Indo Chinach, 
gdy tymczasem Indye właściwe i Persya są 
całkiem tych zwierząt pozbawione. Słusz
nie zauważył Giinther, że ryby przedsta
wiają podobne zjawisko, a według spostrze
żeń p. E. Oustoleta ptaki z rodzaju Pitta 
znajdują się w podobnym zupełnie wypad
ku, bo jeden ich gatunek żyje w Kongo 
i kraju Angola, gdy inne wszystkie za
mieszkują półwysep Malajski, Indo Chiny, 
wyspy Filipińskie, Papuazyą i Australią. 
Tylko paleontologia może nam dać klucz 
do wyjaśnienia takich anomalij w rozmiesz
czeniu zwierząt kręgowych.

Objawy astronomiczne

w grudniu.

Wczesnym wieczorem z gwiazd zwie
rzyńcowych zbliża się do zachodu Wodnik, 
gdy współcześnie od strony północo-wschod
niej wynurzają się Rak i Lew. Obok zeni
tu błyszczą w tej chwili 7 Andromedy i p 
Perseusza czyli Algol, słynny z osobliwej 
swej zmienności. Schodząc od zenitu ku 
poziomowi wschodniemu widzimy Woźnicę 
z Kozą, Bliźnięta z Kastorem i Polluksem, 
a wreszcie Psa małego z Procyonem. Nieco 
ku południowi, po drugiej stronie drogi 
mlecznej, zajmuje na niebie rozległy obszar 
Oryon, a wyżej niego Byk z Aldebaranem 
i Plejadami. Ku południowi, idąo od zeni
tu, napotykamy Barana, Ryby, W ieloryba 
i Erydan, na zachód zaś, również poozyna- 

I jąc od zenitu, błyszczą Andromeda, Pegaz 
i Wodnik. Nieco bardziej ku północy kry
je się nad poziom Orzeł zAtairem, a wkrót- 

I ce potem Łabędź. Nad poziomem północo- 
zachodnim błyszczy Wega w Lirze. Na 

! północy, powyżej zachodzącego Herkulesa, 
Smok rozdziela obie Niedźwiedzice, gdy 
Cefeusz i Kasyopea świecą niedaleko ze
nitu.

Merkury wschodzi w początkach miesią
ca o godz. 6 min. 40, w końcu po godz. 8, 
zachodzi przed godz. 4 wieczorem; dnia 20 
przypada w połączeniu górnem ze słońcem 
i przez cały miesiąc jest niewidzialny. We
nus d. 1 wschodzi o godz. 3 min. 15 rano, 

j następnie coraz później, ale i w końcu mie
siąca przez trzy jeszcze przeszło godziny 
świeci, jako gwiazda poranna; dnia 11  
przechodzi przez punkt przysłoneczny swej 
drogi. Mars wschodzi o godz. 6 rano i jest 
niewidzialny. Jowisz wschodzi d. 1 o god. 
8 min. 30 wieczorem, w końcu miesiąca już 
przed godz. 7, zachodzi zaś o godz. 11 
rano, przez całą więc noc jest widzialny. 
Saturn wschodzi w godzinach rannych, 
w początkach miesiąca około god. 5, w koń
cu o god. 4; d. 22 jest w połączeniu z We- 
nerą, wzdlędem niej nieco na południe po
łożony.

Pełnia księżyca ma miejsce dnia 2, druga 
kwadra dnia 9, nów dnia 16, pierwsza kwa
dra dnia 24 i znów pełnia dnia 31. Dnia 6 
jest księżyc w połączeniu z Jowiszem, d. 12 
z Wenerą, dnia 13 z Saturnem, dnia 14 
z Marsem, dnia 16 z Merkurym. Dnia 7 
zakrywa księżyc gwiazdę pierwszej wiel
kości, Regulusa, w gwiazdozbiorze Lwa;
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początek wszakże zjawiska ina miejsce, gdy 
gwiazda jeszcze je3t pod poziomem, obserwo
wać można tylko wynurzenie gwiazdy, już 
wysuniętej nad poziom północo-wschodni.

W grudniu napotyka ziemia kilkanaście 
rojów gwiazd spadających; najważniejszy 
z nich wybiega z gwiazdozbioru Bliźniąt 
w dniach 6—13.

Dnia 22 grudnia o god. 2 rano wstępuje 
słońce do znaku Koziorożca, znamionując 
tem początek zimy astronomicznej. Posia
da ono wtedy największe zboczenie połud
niowe, 23° 27' 10"; dnie są najkrótsze,

a w szerokościach naszych w chwili połud
nia wznosi się słońce nad poziom zaledwie 
na 14°, skąd przedmioty rzucają cienie 
uderzającej długości. Ostatniego dnia ro
ku przechodzi ziemia przez punkt przysło- 
neczny swej drogi; jesteśmy więc najbliżej 
słońca, pomimo to promienie jego grzeją 
nas słabo, dochodzą nas bowiem w kierun
ku bardzo ukośnym.

OGŁOSZENI  -A..

PAMIĘTNIK FOTOGRAFICZNY
Tom XIII za rok 1893,

jnż wyszedł z druku. Tom X III  Pamiętnika Fizyograficznego zawiera następujące 
rozprawy: Obserwacye meteorologiczne za rok 1892.— Spostrzeżenia fenologiczne za rok
1892. — J . Trejdosiewicza, Objaśnienia do mapy geologicznej gub. Lubelskiej. — K. Ko
morowskiego, Rudy żelazne ze wschodniego okręgu górniczego. — J. Paczoskiego, P rzy 
czynki do znajomości flory krajowej. — K. Drymmera, Sprawozdanie z wycieczki botani
cznej w okolicach Koła i Sompolna. — B. Eichlera, Materyały do flory wodorostów z oko
lic Międzyrzeca. — W. M. Kozłowskiego, Przyczynek do flory wodorostów z okolic W ar
szawy. — A- Mochlińskiej, Rośliny zebrane w gub. Wołyńskiej. — J . EismOnda, Studya

nad pierwotniakami z okolic W arszawy.

'rW r y s z e d ł  z  p o d  p r a s y

ERAZMA MAJEWSKIEGO

Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych
POLSKICH.

Tom I (polsko-laciński), in 4-o, str. LXIV-f-546, na papierze welinowym.
Cena rb. 10 kop. 50 .

Do nabycia we wszystkich księgarniach.
Główny skład: E. W ende i S-ka w  Warszawie.

W y szła  z d ru k u  i j e s t  do n ab y cia  we w szystk ich  księgarn iach :

ARYTMETYKA W  ZADANIACH
przez S. Dicksteina.

Część I I I .  S to su n ek . P ro p o ro y o n a ln o ść . K w ad ra ty . Sześciany. Z ad an ia  ró żn e . 8-ka mata, 
str. 2 4 9 . Cena egzem plarza  w k a rto n ie  k o p . 8 0 .

S 03BQjieH0 n,eHsypoio. BapiuaBa, 17 H oaSpa 1895 r. W arszaw a. D ru k  E m ila  Skiwskiego.


