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Znaczenie antropo-geograficzne

rozwoju wybrzeży.

1 .

Zastanawiając się nad granicami lądów 
i mórz, widzimy, że granice te nie są obojęt- 
nemi dla krajów, dotykających morza, lecz 
źe wywierają wpływ pewien i tem samem po
siadają dla nich znaczenie. Już na pierwszy 
rzut oka, rozpatrując wybrzeża Europy 
i Afryki, widzimy różnicę ich ukształtowania 
a zarazem nasuwa się nam na myśl różnica 
w obrazie stanu kultury obu tych części świa
ta. Mimowoli powstaje pytanie, czy między 
temi dwoma znamionami, ukształtowaniem 
wybrzeży a kulturą, nie zachodzi ścisły zwią
zek przyczynowy.

Aby odpowiedzieć na to pytanie, usiłowano 
przedewszystkiem przedstawić ściśle rzecz 
sarnę. Rzeczą tą  zaś jest długość wybrzeży, 
która im jest większą dla danej powierzchni 
lądu, tem, jak  twierdziła szkoła ritterowska, 
większem jest rozwinięcie wybrzeży i tem do-

datniejszy wpływ jego na stosunki człowieka. 
Z jednej więc strony rozwój wybrzeży, z dru
giej stosunki ekonomiczno-społeczne — oto 
dwie rzeczy, między któremi wynaleźć zwią
zek jest zadaniem antropogeografii.

Idea więc ścisłego oznaczenia rozwoju wy
brzeży ma źródło swe w tej myśli o charak
terze antropologicznym, a przeniesiona zo
stała na pole czysto geograficzne tylko dla
tego, że dopiero po ugruntowaniu wiadomo
ści naszych o ziemi możemy szukać związku 
między nią a rozwojem ludzkości.

Szkoła ritterowska postarała się pierwsza 
o formułę, mającą oddawać ścisłe oznacze
nie ukształtowania wybrzeży, a nazwała ją  
miarą rozwoju albo rozczłonkowania wybrze
ży. Formułą tą  jest iloraz stosunku da
nej powierzchni lądu do długości całkowitej 
wybrzeży:

Wedle tego wzoru opracowane poszczę* 
gólne części świata w rozwoju wybrzeży 
przedstawiają się jak następuje (Rohrbach, 
Ueber mitllere Grenzabstaende. Petermanns 
Mittheil. 1890, str. 91):

Europa . . . 288 km2 na 1 km wybrzeży
Ameryka półn. 426 „ „ „
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Ameryka . . 523 km2 na 1 km wybrzeży
Australia . . 539 „ „ „
Ameryka płdn. 698 „ „ „
Azya . . . .  733 „ „ „
Afryka . . .  1128 „ „ „

Europa więc ma się tak do Afryki pod 
względem rozwoju wybrzeży, jak  (1128 :
: 288) 1 : 4, czyli, innemi słowy, jak  się 
Berghaus wyraża, wybrzeża Europy są czte
ry razy pomyślniej rozwinięte, niż wybrzeża 
Afryki. Przeciwko temu oznaczeniu roz
woju wybrzeży d-r Keber w artykule, zaty
tułowanym: „Nadużycia przy porównywaniu 
powierzchni lądu i długości wybrzeży zapo- 
mocą wzorów arytmetycznych” (Petterm. 
Mittheil. 1863, str. 319), podniósł dwa za
rzuty:

Pierwszy ten, że przy tej metodzie porów
nywa się dwie wielkości różnorodne, mia
ry powierzchni z miarami długości. Iloraz 
więc tego stosunku właściwie nie przedstawia 
nic; popełnia się zaś przy tem wielki błąd, je 
żeli jednostki miernicze się zmieni. Biorąc 
mianowicie za jednostkę mierniczą kilometr 
otrzymujemy zupełnie inny iloraz, niż kiedy 
■obierzemy milę, a to ze względu, że wartości 
kwadratów miar daleko szybciej się zmienia
ją, niż miary długości. Toż samo wywodzi 
Attlmayr (Handbuch der Oceanographie).

Zarzut drugi odnosi się do niejednakowo 
położonych wybrzeży dwu lądów, których 
ilorazy rozwinięcia są sobie równe. Wyo
braźmy sobie drugą Europę wielkości wyspy 
Madagaskaru, w której stosunek 1 : 288 bę
dzie ten sam; rozwój jednak będzie inny, a to 
z powodu, źe poszczególne elementy wybrze
ży tej małej Europy będą bardziej ku sobie 
zbliżone, niż rzeczywistej.

Uznając te zarzuty, Bothe wniósł (Petter- 
manns Mitteil. 1863, str. 466) taką popraw
kę: zamiast stosunku powierzchni do długości 
wybrzeży, proponuje wziąć stosunek długości 
wybrzeży do pierwiastku kwadratowego po
wierzchni:

O  =  r .
J / P

Poprawka ta  usunęła jednak tylko zarzut 
pierwszy, t. j. źe porównywa się w tym wzo- ! 
rze dwie różnorodne wielkości. Iloraz zaś j  
oznaczałby, ile razy bok kwadratu, równego I

co do powierzchni danemu lądowi, mieści się 
w rzeczywistym obwodzie.

Odwrotnie, Prądzyński (Kiistenlaenge und 
Flaecheninhalt. Petterm. Mt. 1864, str. 91) 
co do pierwszego zarzutu powiada, źe wtedy 
tylko jest on słuszny, jeżeli się chce otrzy
mać z tej wartości liczbowej dane absolutne 
dla kraju, uważanego oddzielnie. Tego jed
nak nie robi się w tym celu, tylko w celu po
równawczym. Przy porównywaniu zaś obo
jętną jest rzeczą, czy mianowniki stosunku 
zmieniają się znacznie prędzej, niż liczniki, 
bo zmieniają się zarówno we wszystkich sto
sunkach. Poprawka więc Bothego jest zby
teczna.

Natomiast drugi zarzut Kebera uznaje 
i proponuje, aby wzór Bothego pomnożyć 
przez odwróconą wartość pierwiastku kwa
dratowego z' promienia kola lub boku kwa
dratu, równego co do powierzchni danemu 
lądowi:

O _ 1 _______0_
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Wzór otrzymany wskutek tego zostaje 
sprowadzony do pierwotnej formy Hittera.

Istnieje jednak jeszcze jeden zarzut, któ
rego nie usunięto, a który sprowadził ważne 
zmiany w samem pojęciu rozwoju, przedsta
wionego zapomocą powyższego wzoru. Za
rzut ten podniósł również Keber (Pett. Mt. 
1864, str. 91). Wyobraźmy sobie trójkąt 
(fig. 1) równy powierzchnią danemu lądowi,
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którego jeden kąt aCb odetniemy i pi’zysta
wimy napowrót odwrotną stroną w położeniu 
aCb. Powierzchnia trójkąta została ta sa
ma, obwód również, a więc i iloraz stosunku 
tych dwu wartości. K ształt jednak po
wierzchni uległ zmianie. Powstał kąt B<xC', 
wchodzący w głąb, który mógłby służyć za 
dogodną przystań dla okrętów. W skutek 
tego wybrzeże jest teraz pomyślniej rozwi
nięte, mimo, że iloraz pozostał ten sam.
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Jasnem  jest więc, źe iloraz ten nie wyczerpu
je pojęcia rozwoju, a ju ź  co najmniej nie 
wyraża pomyślności rozwoju, jak to twierdził 

Berghaus. Do tego tematu powrócimy jesz
cze później, rozpatrując znaczenie tych 
wzorów.

Zamieniając powierzchnię lądu na po
wierzchnię figury takiej,która posiada obwód 
najmniejszy (płaszczyzną tą  jest koło) i bio
rąc stosunek rzeczywistego obwodu po
wierzchni do obwodu koła, otrzymujemy licz
bę, która wedle Nagła (Ueber die Kuesten-
lange der Erdtheile. Berghaus, Annalen der
Erdkunde X II . 1885, str. 490) przedstawia 
rozwój wybrzeży. Ponieważ obwód koła, 
którego powierzchnia jest P, wynosi

2]/"izP  ,
przeto

O Orozwoi =  —  =  — ----- =  r .
O, 2J/P rc

Wedle tego wzoru rozwój wybrzeży (Rohr- 
bach, Ueber mittle. Grenzabstaende. Pet. Mt. 
1870, str. 91) przedstawia się jak następuje:

E u r o p y ................... 2,96
A m eryk i................... 3,56
Ameryki półnccnej . 2,77
A z y i .........................2,50
Ameryki południowej. 1,68
Australii . . . . . 1,44
A fryki.........................1,35

Szultze (Flaecheninhalt und Kuestenlaen- 
ge. Pett. Mitl. 1864, s. 91) przedstawił wzór 
nieco naturalniejszy. Zamiast zamiany po
wierzchni danego lądu «a powierzchnię ko
ła, zamienił ją  na obwód podstawy czaszki 
kulistej, będąc wiernym tej zasadzie, źe 
wszelkie płaty lądów leżą na powierzchni 
kuli ziemskiej. Znając powierzchnię czaszki 
kulistej, możemy obliczyć obwód w następu
jący sposób. Jeżeli P  oznacza powierzchnię 
czaszki kulistej, to łatwy rachunek wskazuje, 
źe rozwój wybrzeży

R =  0
2|/P«(l-!)

gdzie K  oznacza powierzchnię kuli ziemskiej.
Dla powierzchni nieprzenoszących 255,000

km2, możemy, niepopełniając większego błę
du, przyjąć, źe

R  =  --  .
2 y P n

Wedle wzoru Szultzego rozwój wybrzeży 
części świata przedstawia się (Rohrbach. 
Ueber mitll. Grenzabstaende. Pet. Mt. 1890, 
s. 91):

A m eryka................. 3,40
E u r o p a ..................3,00
Ameryka północna . 2,96
A z y a ...................... 2,60
Ameryka południowa. 1,73
A ustra lia ................. 1,45
A f r y k a ................. 1,40

Czwarty sposób ścisłego oznaczania roz
woju wybrzeży podaje Penck (Morphologie 
der Erdoberflaeche. 1894. T. I, s. 66). Opie
ra  się on w zasadzie na metodzie Schultzego. 
Umieszcza mianowicie na obwodzie czaszki 
kulistej

2 /  p „ ( i  - 1 )

rzeczywistą długość wybrzeży w sposób koła 
zębatego i po rozwartości kąta jednego z zę
bów oznacza wielkość rozwoju (fig, 2). Dzie

je  się zaś to w następujący sposób. Rzeczy
wistą długość wybrzeży, jak i obwód czaszki 
kulistej prof. Penck dzieli na 2 n części (fig. 3)

AB = (y
2 n

D E - T n
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D E umieszczone jest tak, że połowi AB, 
same siebie połowiąc i dotykając końcami 
promieni AG i BG. W  tym przypadku do

chodzi się do wzoru identycznego z wzorem 
poprzednim; tu  dosieczna kąta E D A  może 
być użyta jako miara rozwoju równie słusz
nie jak i poprzednio:

Sin OEB = OB
CE

AC
DC

S,
sec L  DCA

sin

K ąt D E F  prof. Penck zowie kątem zęba 
(Zackenwinkel).

Sposób ten różni się więc od poprzedniego 
tylko formą wyrażenia i z tego powodu oka
zuje się zbytecznym; szkoda czasu na loga- 
rytmowanie.

K ąty zębów dla poszczególnych części 
świata wynoszą (Penck, Morphologie I, 
str. 121) :

E u ro p a .......................... 33°12'
Ameryka północna . 33°44'
Azy a ..........................36°12'
A ustralia . . . .  59°39' 
Ameryka południowa 61°27'
A f ry k a ......................75°9'

Co do wszystkich tych czterech metod za
rzut Kebera może być utrzymanym w całej 
rozciągłości. Ilorazy bowiem mogą być te

same, ukształtowanie zaś rozmaite. W idzi
my tu, źe zachodzi różnica w pojęciu rozwoju 
a ukształtowania poziomego. Jednakże pa
trząc na mapę poszczególnych części świata 
i na liczby, mające oznaczać rozwój wybrze
ży, widzimy pewną zgodność. Przyczyny 
tego należy szukać w dwu okolicznościach. 
Wiadomo, źe morze nie tworzy ostrych koń
ców wybrzeży, lecz dąży do zaokrąglenia 
tychże; z drugiej strony zaś masa lądu skła
da się z rozmaitych składników, z których 
jedne ulegają prędzej działaniu wody, jak np. 
wapień, inne wolniej, jak  np. granit. W sku
tek tego jasnem jest, źe im dłuższem jest 
wybrzeże danego lądu, tem większemjest 
prawdopodobieństwo, źe ukształtowanie po
ziome będzie bardziej urozmaicone, lecz pa
miętać należy, że jestto tylko prawdopodo
bieństwem i ta okoliczność nadaje powyższym 
wzorom pewną wartość. Gdyby zaś lądy 
mogły przybrać postać prostszych figur geo
metrycznych z ostremi końcami, niezgodność 
między rozwojem a ukształtowaniem pozio
mem objawiłaby się jaskrawo.

Cóż więc mamy rozumieć przez rozwój wy
brzeży? Nagel wyraża się w taki sposób 
(Berghaus, Physikalischer Atlas, V II  Geolo
gie) : „Pewna część świata jest co do swej 
rozciągłości tem pomyślniej uformowaną, im 
bogatszą jest w półwyspy i głębsze zatoki, 
odwrotnie jest tem niepomyślniej co do swej 
postaci zbudowaną, im prościej jej wybrzeża 
są rozwinięte”. Naturalnie jestto tylko jed
nym z wielu momentów, które na większą lub 
mniejszą zdolność rozwoju kulturowego wy
wierają wpływ, lecz jest jednym z ważniej
szych, ponieważ od tego czynnika zależy 
łatwiejszy lub trudniejszy przystęp. Nagel 
identyfikuje więc rozwój wybrzeży z rozczłon
kowaniem i przyznaje mu wielki wpływ na 
kulturę. Rozwój jednak i rozczłonkowanie 
są to dwie rzeczy odrębne. Przez rozczłon
kowanie powierzchni pewnego lądu należy 
rozumieć rozebranie jej na poszczególne czę
ści, których granice tworzą kąty, skierowane 
wierzchołkami w głąb morza. Największą 
nierozczłonkowaną powierzchnię, wpisaną 
w powierzchnię danego lądu, R itter nazwał 
pniem (Rumpf, dosł. kadłubem), resztę zaś 
członami. Ściśle oznaczyć można rozczłon
kowanie przez stosunek powierzchni członów 
do powierzchni pnia. Znacząc powierzchnię
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pnia literą p, powierzchnię całego lądu—P, 
rozczłonkowanie będzie:

P - p  —  -
P

Ze względu, że powierzchnia pnia nie 
przedstawia żadnej prostszej figury geome
trycznej, Ehrenberg (Studien zur Messung 
der horiz. Gliederung. Verh. der phys. med. 
Gesell. X X V , 1891) wynalazł inny sposób 
zapomocą wpisanej i opisanej powierzchni 
czaszki kulistej. Wpisuje się zaś i opisuje ją 
w taki sposób, ażeby co najmniej w trzech 
punktach dotykała wybrzeży lądu. Znacząc 
powierzchnię opisanej czaszki przez O, wpi
sanej przez p, rozczłonkowanie jest:

O — p  
V ~  P  '

Wedle tego wzoru rozczłonkowanie wy
brzeży przedstawia się:

E u r o p a ..........................2,154
Ameryka północna . 2,411
Ameryka południowa 1,914
A f r y k a ..........................1,598
Australia . . . .  1,400 
Azy a .......................... 1,006

Pomijając już niektóre wady tych wzorów, 
widzimy, że między rozwojem wybrzeży a roz
członkowaniem zachodzi różnica. Powierzch
nia bowiem może mieó bardzo rozwinięte wy
brzeże (fig. 4), rozczłonkowanie zaś bardzo 
małe i odwrotnie (fig. 5). Zresztą, ażeby

uznać różnicę w tym kierunku, wystarczy 
spojrzeć tylko na stanowiska poszczególnych 
części świata, zajęte w ich rozwoju i roz
członkowaniu wybrzeży. Pod względem roz
członkowania Afryka zajmuje miejsce trze
cie, pod względem zaś rozwoju ostatnie.

Rozczłonkowanie więc nie może być miarą 
rozwoju wybrzeży: tamto wyraża raczej wiel
kość wcięć w głąb lądu, to zaś ilość. Po łą
czenie wzorów rozczłonkowania i rozwoju 
w jeden lepiejby wyraziło faktyczne ukształ
towanie poziome jakiegoś lądu.

Prof. Penck (Morphologie der Erdober- 
flaeche, I, str. 73) twierdzi, że „tego rodzaju 
kombinacye nie zalecają się, ponieważ rozwój 
wybrzeży i rozczłonkowanie są dwiema cał
kiem różnemi rzeczami”. Właśnie dlatego, 
źe są niemi, należy je stworzyć, gdyby zaś 
były między sobą identyczne okazałyby się 
zbytecznemi.

Wzór, przedstawiony przez Giinthera 
w „Geofizyce” I, str. 324, może być uważany 
za tego rodzaju kombinacyą: Niech po
wierzchnia P  (fig. 6) przedstawia nam po-

wierzchnię pewnego lądu; połączywszy punk
ty krańcowe liniami prostemi otrzymamy 
powierzchnię P  +  p. Rozwój więc wybrze
ży jak  i rozczłonkowanie będzie tem silniej
sze, im większem jest P, a mniejsze p. Mo
żemy go więc przedstawić przez wzór:

Jeżeli p — O, t. j. jeżeli linie proste, ogra
niczające ląd, nie dadzą się poprowadzić, 
a zatem niema wcięć, niema rozwoju ani roz
członkowania. Wzór ten wszakże jest tylko 
do pewnego stopnia czułym na rozwój.

(Dok. nast.).

Benon Janoioslu.
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POGLĄDY NAUKOW E 

n a i
czynniki, kierujące kształtowaniem się 

ustrojów.

(Ciąg dalszy).

Każdemu biologowi, zastanawiającemu się 
nad wpomnianemi powyżej zjawiskami, mi- 
mowoli nasuwa się zapytanie, jak  należy 
tłumaczyć zadziwiające te sprawy, jakie 
czynniki powodują wzmożone rozmnażanie 
się komórek w wylęgającem się jajku i nad
werężonym ustroju i co je  zniewala do ukła
dania się w takim ściśle określonym porząd
ku, że wynika stąd nowa tkanka, nowy na
rząd, a nawet cały nowy ustrój? Dla ogółu 
zaś publiczności, która zjawiska życia uważa 
za zupełnie zrozumiałe i nie wymagające wy
świetlenia, uleczenie choroby następuje wsku
tek wypędzenia jej z organizmu przez le
karstwo, zabliźnienie ran uskutecznia się pod 
cudownym wpływem maści, a jajko rozwija 
się przez „wysiadywanie”. Nie może w sa
mej rzeczy ulegać wątpliwości, źe na sprawy 
rozwoju i odradzania się organizmów czynni
ki zewnętrzne wywierają wpływ nader po
ważny i stanowczy. Pęd roślinny, odcięty 
i przesadzony do ziemi wilgotnej, tworzy ko
rzenie, wzrasta i zamienia się na okaz po
dobny do wyrosłego z nasienia. Zapłodnione 
ja ja  kurze rozwijają się i zamieniają na kur
częta, gdy pomieścimy je  w odpowiednim 
przyrządzie o podwyższonej stałej tempera
turze i przy wolnym dostępie powietrza, za
mierają zaś, gdy je poprzednio powleczemy 
warstwą lakieru, powstrzymującą przenika
nie tlenu przez skorupę do rozwijającego się 
zarodka. W  poranionych narządach zwie
rzą t kręgowych powstaje obrzęk zapalny: 
z przepełnionych krwią naczyń przenika wię
cej surowicy do tkanek, która odżywia obficiej 
ichjiomórki i pobudza je  do żwawszego roz
mnażania. Liczbę podobnych przykładów, 
dowodzących niezbicie wpływu czynników 
zewnętrznych na sprawy formacyjne orga
nizmów, moźnaby jeszcze znacznie pomnożyć

ścisłemi spostrzeżeniami, dokonanemi w od
powiednim kierunku przez licznych bada- 
czów. Niektóre z nich były już opisane 
w niniejszem czasopismie, jak np. odnoszące 
się do zmian roślin, przeniesionych z równin 
do okolic górzystych, albo ciekawe doświad
czenia Loeba, dokonane na różnych zwierzę
tach jamochłonnych. Wiadomo też każde
mu ogrodnikowi, jaki niezmierny wpływ na 
wzrost i kształtowanie się roślin wywierają: 
skład chemiczny ziemi, wilgoć, temperatura 
i światło. Zresztą już sam fakt przystoso
wania organizmów do miejscowych warun
ków bytu nie pozostawia wątpliwości, że 
sprawy formacyjne pozostają w ściślejszym 
związku z zewnętrznemi wpływami „fizycz- 
nemi”.

Wspomnianym licznym i niezaprzeczonym 
spostrzeżeniom wypada jednak przeciwstawić 
nierównie większym jeszcze zasób zupełnie 
ustalonych i codziennie w oczy wpadających 
nam faktów, dowodzących istotnej niezależ
ności spraw formacyjnych od czynników ze
wnętrznych. Dość przypomnieć sobie, że 
z jaj kaczych wylęgają się zawsze młode 
kaczki, choć je wysiaduje kura, że sadzonki 
roślinne pomimo najrozmaiciej odmienianych 
warunków zewnętrznych wytwarzają zawsze 
krzew tego samego gatunku, że wogóle całą 
powagę odpowiednich faktów przeciwstawio
no teoryi Darwina o zmienności gatunków, 
aby uznać słuszność twierdzenia, że warunki 
kształtowania się ustrojów zawarte są w nich 
samych czyli właściwie w komórkach, z któ
rych są wytworzone. W arunki zewnętrzne 
wywierają więc w samej rzeczy pewien wpływ 
na sprawy formacyjne, w pewnych razach 
ostatnie zostają nawet dopiero w czyn wpro
wadzone przez pierwsze, np. przy wysiady
waniu jajka ptasiego albo przy umieszczeniu 
nasienia roślinnego w ziemi wilgotnej, ale 
właściwy bieg rozwoju spraw formacyjnych 
zależny jest wyłącznie od wspomnianych wa
runków wewnętrznych, właściwych każdemu 
ustrojowi żyjącemu. Do zadań, stanowią
cych wrłaśnie przedmiot nowszych badań bio
logicznych, należy bliższe określenie stosunku 
wzajemnego wspomnianych dwu grup wa
runków, kierujących sprawami formacyjnemi. 
W  każdym razie już z góry przyjąć można 
stanowcze twierdzenie, że istotny czynnik 
tych spraw spoczywa w samych ustrojach,
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a warunki zewnętrzne stanowią tylko czynni
ki uboczne czyli drugorzędne.

Dla głębszego wniknięcia w warsztat za
sadniczych spraw życiowych pozostaje do 
wyboru więc tylko droga, po której biologia 
kroczyła dotąd z tak wielkiem powodzeniem, 
t. j. pogląd mechaniczny. Pogląd ten uzna
je organizm żyjący za nader złożony i zawiły 
mechanizm, za kombinacyą najróżnorodniej
szych form i ognisk energii fizycznej, a roz
wikłanie tego węzła gordyjskiego, czyli roz
łożenie zawiłego mechanizmu na pojedyncze 
współdziałające w nim czynniki, stanowi 
główne zadanie badań biologicznych. N aj
odpowiedniejszych i najskuteczniejszych ku 
temu środków dostarczają fizyka i chemia.

Niezmierna zawiłość w budowie jajka, ciał
ka nasiennego i czynnych komórek tkanko- 
wych nie jest dostrzegalna przy zwyczajnem 
badaniu mikroskopowem, owszem wydaje się 
dość prostą, jak  to też przypuszczano w pierw
szych czasach po odkryciu komórki, t. j. w po
łowie stulecia bieżącego. W  miarę udosko
nalenia mikroskopu i metod przyrządzania 
odpowiednich preparatów ujawnia się jednak 
coraz zawilsza budowa tworów wspomnia
nych, a zmiany występujące w komórkach 
w różnych stanach ich czynności i rozwoju ; 
nie pozostawiają żadnej wątpliwości, źe bu
dowa złożona istnieje nawet i w takich drob
nych tworach, które z powodu niedostatecz
ności naszych środków badania wydają się 
nam jednolitemi. Tak np. ciałko nasienne, 
wywierające tak  wielostronny wpływ na 
kształtowanie się organizmu, okazuje prawie 
jednolitą masę w najistotniejszej swej części, 
odpowiadającej jądru komórkowemu, gdy 
tymczasem ta  sama część w stanie niedoj
rzałym, t. j. w stanie wytwarzania się z jądra 
odpowiedniej komórki (t. zw. spermatydy) 
przedstawia nierównie większą objętość, a za
razem zawiły skład zwykłego jądra. Do
kładne badania mikroskopowe wykazują da
lej, źe ciało komórek złożone jest z nader 
drobnych cząsteczek (mikrozomów), które 
prowadzą życie do pewnego stopnia samo
dzielne, a więc stanowią rodzaj ożywionych 
pierwiastków organicznych. Sprawność tych 
cząstek nie może jednak być wynikiem pros
tego jednolitego składu, ale koniecznie przy
jąć należy, źe czynność złożona zależną jest 
od budowy złożonej.

Wskazaliśmy już powyżej, że zasadnicze 
sprawy życiowe najdogodniej dają się spo
strzegać i rozbierać w komórkach odosob
nionych albo przynajmniej w nieznacznych 
ich skupieniach, a zatem w zwierzętach i roś
linach jednokomórkowych lub złożonych z nie
wielkiej liczby komórek i w rozwijających się 
jajkach. Następujący pobieżny przegląd 
wyjawi najdobitniej niezmierną różnorodność 
czynności życiowej w komórce:

Podstawową czynność komórek stanowi 
przemiana materyi, albowiem od niej zależy 
nietylko utrzymanie życia komórki, ale także 
możność wytwarzania się w niej energii za
pasowej, objawiającej się w innych zjawis
kach życiowych i zdolność do wytwarzania 
nowych komórek. Niektóre istoty jednoko
mórkowe chwytają nawet pokarm stały, 
wciągają go do wnętrza swego ciała, gdzie 
zostaje przetrawiony; większa zaś część ko
mórek, szczególnie wchodzących w skład or
ganizmów złożonych, wsysa części odżywcze 
z otaczających je płynów lub z komórek są
siednich, zamienia je na właściwe części skła
dowe własnego ciała (assimilatio) i osadza je 
tam we właściwem miejscu. Z materyału 
tym sposobem przygotowanego część służy 
do zastąpienia cząsteczek zużywających się 
bezustannie czynnych przyrządów samej ko
mórki, inna gromadzi się w niej jako zapa
sowy materyał odżywczy, a inna jeszcze 
część zostaje z komórki wydzielona naze- 
wnątrz, bądźto jako składnik substancyi po
wlekającej komórkę (np. jej błony lub też 
t. zw. substancyi międzykomórkowej), bądź 
jako wydzielina przeznaczona do wykonywa
nia ważnych czynności w organizmie złożo
nym (np. śluz, żółć, soki trawiące). Prócz 
ciał pożywnych komórka czynna przyjmuje 
także tlen, który łącząc się z pierwszemi na
daje jej zdolność do wytwarzania różnorod
nych form energii, objawiającej się naze- 
wnątrz jako kurczliwość protoplazmy, jako 
ciepło, elektryczność i wogóle jako stan 
czynny komórki. Produkty utlenienia zo
stają wydzielone nazewnątrz. Różne spo
strzeżenia wskazują, że i sprawy formacyjne 
pozostają w najściślejszym związku z prze
mianą materyi w komórkach, albowiem wzmo
żone ich odżywianie (np. w ranach, przy spra
wach zapalnych) powoduje zwykle ożywione 
dzielenie czyli rozmnażanie się komórek.
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Jasną też jest rzeczą, że zwiększony dowóz 
odpowiedniej materyi twórczej niezbędny jest 
tam, gdzie liczba komórek się zwiększa, 
a jednocześnie objętość ich przy pomocy 
wzrostu utrzymuje się w stałych granicach. 
Nareszcie zaznaczyć tu jeszcze wypada, że 
w organizmie złożonym, jak  to pierwszy wy
kazał Roux, zarówno różne narządy i tkanki, 
jak  i same komórki w swej czynności nie- 
tylko wzajemnie się Wspierają i przyczyniają 
do utrzymania równowagi we współdziałaniu 
spraw czyli t. zw. funkcyj życiowych, ale na
wet współzawodniczą ze sobą, tocząc rodzaj 
bezustannej walki o byt. Szczególnie przy 
odżywianiu jedne części ciała chwytają nie
zbędne materye pożywne chciwiej od innych, 
a mianowicie z komórek należących do jed 
nej tkanki obdarzone większą energią żywot
ną zabierają pożywienie swym słabszym są
siadom i tym sposobem nabywają zdolności 
do ożywionej czynności, gdy tymczasem ko
mórki słabsze skutkiem takiego upośledzenia 
odżywiania marnieją, zamierają, rozpadają 
się i ostatecznie zostają wydalone z orga
nizmu.

Rozważając szczegółowo wyliczone powy
żej czynności komórek dochodzimy do wnios
ku, źe tak różnorodne sprawy (funkcye), łącz
nie z niezmiernie wielostronnemi czynnikami 
formacyjnemi, nie mogą żadną miarą być 
wynikiem stosunkowo prostej napozór orga- 
nizacyi, jaką nam przed oczami stawia mi
kroskop, lecz przeciwnie, komórki uznać na
leży za tak złożone mechanizmy, źe niepo
dobna wytworzyć sobie jasnego wyobrażenia 
o zawiłej ich budowie, a nawet trudno nam 
pojąć, jak w tak niezmiernie drobnej i nikłej 
cząsteczce materyi mieścić się mogą czynniki 
tak różnorodne.

Umysł ludzki jednak tak jest nastrojony, 
źe przez żadne problematy nie daje się po
wstrzymać w swym polocie, że wszystkie zja
wiska usiłuje zgłębić, dotrzeć do ostatecznej 
ich przyczyny, a gdzie naoczne spostrzeżenie 
mu nie dopisuje, tam ziejące przepaści kusi 
się wypełnić hypotezą albo nawet spekula- 
cyinemi płodami bujnej wyobraźni. Podobny 
bodziec nie pozwala też biologowi zatrzymać 
się przy wykazaniu niezmiernie wielostronnej 
działalności komórki żyjącej, lecz zniewala 
go do usiłowań bezgranicznych w celu głęb
szego wniknięcia w istotę życia, a ponieważ

badania przedmiotowe aż do nowszych cza
sów nie dostarczyły mu odpowiednich ku te
mu podstaw spostrzegawczych, zwrócił się 
z konieczności ku hypotezom.

Odpowiednią hypotezę stworzono tedy naj
pierw dla wytłumaczenia formacyjnej dzia
łalności komórki, a w szczególności jajka. 
Potrzeba takiej hypotezy spowodowaną zo
stała przez teoryą Darwina, gdy zaczęto głę
biej zastanawiać się nad zjawiskiem dzie
dziczności, stanowiącej jeden z podstawowych 
dla owej teoryi faktów. Zadziwiająca sta
łość formy i budowy gatunków jest następ
stwem dziedziczności czyli zdolności organiz
mów do przenoszenia na swe potomstwo 
wszelkich właściwości kształtu, budowy ana
tomicznej, a w ścisłym związku z tem i czyn
ności fizyologicznych, instynktów, charakte
ru i t. p. Obok dziedziczności występuje 
w teoryi Darwina drugi podstawowy czynnik 
przy powstawaniu nowych gatunków, a mia
nowicie zmienność potomstwa, a więc wy
twarzanie się nowych właściwości, które dla 
ustalenia się i wytworzenia odmiennego ga
tunku powinny także stać się dziedzicznemi. 
Rozmnażanie odbywa się, jak to wyżej było 
wskazanem, u licznych organizmów za po
średnictwem podziału ciała rodzicielskiego, 
u innych przez odszczepianie się od ostatnie
go pączków lub pędów; po większej jednak 
części jajko zapłodnione reprezentuje wy
łącznego przenosiciela właściwości rodziciel
skich, a więc skupia w sobie wszystkie czyn
niki, kierujące odtwarzaniem się wszystkich 
owych właściwości. Ważny udział przy wy
twarzaniu nowych odmian, ras i gatunków 
przypisują niektórzy zwolennicy transformiz- 
mu możności przenoszenia się na potomstwo 
t. zw. somatycznych zmian osobnika, t. j* 
zmian w pokoleniu przedtem nie istniejących 
i dopiero przez pojedyńczego osobnika naby
tych, jak  np. pewnej korzystnej dla gatunku 
zdolności albo przeciwnie ułomności. Po
nieważ zaczątki organów płciowych i zawar
tych w nich odrazu komórek rozrodczych 
powstają u większości zwierząt już w pierw
szych okresach rozwoju jajka, a następna 
ich czynność odbywa się dość niezależnie od 
innych części organizmu, trudno zrozumieć, 
jakim sposobem zmiany powstałe w ostatnich 
mogą oddziaływać na komórki rozrodcze 
w tym kierunku, źe te same zmiany występu



N r 18. WSŻECHSWIAT. 281

ją  także w powstającym z nich zarodku. Dla 
wytłumaczenia takiej sprawy już sam D ar
win stworzył hypotezę t. zw. pangenezy, we
dle której we wszystkich komórkach ciała 
tworzą się nader drobne cząsteczki uorgani- 
zowane (gemmules), przenikające do ogólne
go obiegu krwi, a ostatecznie skupiające się 
w pierwiastkach narządów rozrodczych. 
Obecność tych czynnych cząsteczek wjajkach 
i ciałkach nasiennych nadaje tym zawiązkom 
nowych ustrojów zdolność do wytworzenia 
nowego osobnika, we wszystkich prawie szcze
gółach zupełnie podobnego do organizmu 
rodzicielskiego. Hypoteza ta  nader jest na
ciągana, nie przedstawia żadnego prawdo
podobieństwa, a sam Darwin uznaje ją  za 
prowizoryczną. Wedle Haeckla rodzaj fa
listego ruchu z komórek organizmu rodzi
cielskiego przenosi się na zaródź pierwiast
ków rozrodczych (plasma czyli plasson), zło
żoną z najdrobniejszych ożywionych cząste
czek (plastidule), w której skupiające się 
zewsząd ruchy przechowują się w rodzaju 
pamięci, aby następnie przy rozwoju nowego 
ustroju stać się czynnemi i udzielić się nowo
powstającym jego komórkom.

Nierównie większe znaczenie, niż fanta
stycznym pomysłom Haeckla, przyznać nale
ży trzeźwym poglądom znakomitego botanika 
Naegelego, wedle których każda komórka 
obok zarodzi czyli plazmy odżywczej, doko
nywaj ącej czynności dla utrzymania jej ży
cia, zawiera także zaródź rozrodczą (idiopla- 
sma), kierującą sprawami rozwojowemi czyli 
formacyjnemi organizmu, a zatem obejmują
cą istotne czynniki zjawisk dziedziczności. 
Plazma ta  złożona jest z najdrobniejszych 
cząstek uorganizowanych (Micelle), ułożo
nych obok siebie w długie szeregi, które po
dobnie jak  protoplazma komórek tkanko
wych, łączących się pomiędzy sobą za pośred
nictwem licznych wypustek, przeplatają cały 
organizm gęstą i jednociągłą siecią. Skład 
idyoplazmy pozostaje w rożnych częściach 
ciała istotnie jednakowym, tylko stosunki 
ruchliwości i napięcia czynnych jej drobinek 
(Micelle) ulegają zmianom powodującym roz
maite skutki ich działalności w różnych 
tkankach i narządach; w komórkach zaś roz
rodczych (jajkach i plemnikach) idyoplazma 
powraca do stanu pierwotnego.

Hypotezę Naegelego o idyoplazmie przy
swoił sobie Weismann, lecz przekształcił ją, 
fundamentalnie, a wyniki jej rozwinął aż do 
najdrobniejszych szczegółów. Zastanawia
jąc się nad rozmnażaniem istot jedno- i wie
lokomórkowych doszedł on do wniosku, źe 
pierwsze właściwie nie umierają samodziel
nie, lecz ulegając podziałowi na dwie zupeł
nie równe połowy przenoszą tą drogą na po
tomstwo nietylko swe ciało, ale zarazem 
wszystkie szczegóły swej formy i czynności. 
W  organizmach zaś złożonych z licznych 
skupień komórek, zamienionych na różne 
tkanki o odmiennych czynnościach (tkankę 
nabłonkową, nerwową, mięsną, łączną i t. d.), 
wytwarzanie potomstwa odbywa się za po
średnictwem oddzielnych komórek rozrod
czych, stanowiących poniekąd niezamierającą 
część organizmu, gdy tymczasem inne ko
mórki, składające przeważającą jego masę 
czyli ciało (soma) i dlatego nazwane soma- 
tycznemi, zdolne są wprawdzie do rozmnaża
nia się, lecz wydają tylko podobne do siebie 
komórki tkankowe, a całego nowego orga
nizmu wytworzyć nie są w stanie. Jedynie 
przy dzieleniu się całego złożonego ustroju 
lub powstawaniu złożonych pączków czyli pę
dów powstać może nowy osobnik samodziel
ny. Tym sposobem komórki somatyczne 
stanowią śmiertelną część organizmu, niema- 
jącą bezpośredniego udziału w utrzymaniu 
jego rodu.

Czynność rozmnażania, wedle Weismanna, 
zależną jest od obecności w komórkach 
idyoplazmy, która mieści się przeważnie w ich 
jądrach (jako t. zw. nucleoplasma, w prze
ciwstawieniu do substancyi ciała komórko
wego, nazwanej cytoplasma). Lecz tylko 
idyoplazma komórek rozrodczych obejmu
je  wszystkie własności plazmy rozrodczej 
(Keimplasma), niezbędne do wytworzenia 
całego nowego ustroju; idyoplazma zaś ko
mórek somatycznych (somatoplasma czyli 
idyoplazma somatyczna) utraciła już część 
owych własności i zdolna jest tylko do two
rzenia zróżnicowanych komórek tkankowych. 
Dalsze szczegóły hypotezy weismannowskiej, 
obejmujące szerokie poglądy na całość zja
wisk formacyjnych w świecie organicznym 
były juź obszerniej wyłożone w artykułach, 
prof. J . Nusbauma, wydrukowanych w ni- 
niejszem czasopiśmie, co nam daje możność
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ograniczenia się tu na najzwięźlejszem ich 
streszczeniu.

Weismann, przyjmując tak samo, jak  jego 
poprzednicy, uorganizowane drobinki, wcho
dzące w skład plazmy rozrodczej i stanowią
ce istotne jej czynniki życiowe, nazywa je 
bioforami. Każda komórka zawiera niezli
czone ilości takich drobinek o różnym skła
dzie i odmiennej czynności, dokonywających 
różnych „funkcyj” życiowych. JBiofory uło
żone są w komórce w pewnym ściśle określo
nym porządku i ugrupowaniu. Tym sposo
bem powstają coraz znaczniejsze ich skupie
nia, które Weismann oznacza nazwami de
terminantów, idów i idantów. Determinanty, 
stanowiące najmniejsze, pod mikroskopem 
jeszcze niewidzialne skupienia pewnych ga
tunków bioforów, wywierają przy rozwoju 
organizmu wpływ decydujący na zróżnicowa
nie komórek, powstających przez dzielenie 
się jajka i przy odradzaniu się tkanek. Idy, 
odpowiadające większym już skupieniom 
pewnych determinantów, przedstawiają się, 
być może, pod mikroskopem już w postaci 
drobnych ziarenek czyli t. zw. mikrozomów, 
a podczas rozwoju jajka wywierają decydujący 
wpływ na rodowe kształtowanie się ustroju, 
t. j. na układanie się powstających komórek 
w takim porządku, źe wynika z tego postać 
i organizacya właściwego gatunku, a nawet 
i szczepu rośliny lub zwierzęcia. Idy ukła
dające się dalej w większe i zarazem wydłu
żone skupienia, tworzą znane barwne nitki 
czyli t. zw. chromozomy, występujące w cha
rakterystycznym układzie w jądrach mnożą
cych się komórek somatycznych i rozwijają
cego się jajka. Biofory rosną wskutek przy
swajania sobie cząstek pożywnych i mnożą 
się tak samo jak  komórki przez dzielenie, 
a przy podziale komórek przechodzą one 
zwykle w równych częściach do każdej z od
dzielających się połów, wskutek czego każda 
z ostatnich staje się zupełnie podobną do 
komórki rodzicielskiej, zarówno pod wzglę
dem postaci, jak  i składu i czynności żywot
nej. W rozwijającem się jajku podział ten 
jednak nie jes t zupełnie równy, albowiem 
następuje jednocześnie zróżnicowanie (dyfe- 
rencyacya) nowopowstających komórek na 
odmienne pierwiastki tkankowe (nabłonko
we, nerwowe, mięsne i t. d.), które już nie 
obejmują wązystkich własności twórczych sa

mej komórki jajkowej. Wedle Weismanna 
zmiana ta  jest następstwem niezupełnie rów
nego podziału determinantów; komórki so
matyczne otrzymują tylko pewną część ostat
nich, gdy tymczasem w komórkach, przezna
czonych na utworzenie pierwiastków rozrod
czych skupia się cały komplet determinantów 
pierwotnej plazmy rozrodczej. Inne ważne 
szczegóły z poglądów Weismanna tymczaso
wo tu pomijamy, do niektórych z nich powró
cimy jednak w dalszym ciągu niniejszego ar
tykułu. Jako główny wynik tych poglądów 
zaznaczyć tu tylko wypada, że dziedziczność 
organizacyi polega na jednociągłości plazmy 
rozrodczej, t. j. na przenoszeniu się jej z ro
dziców na potomstwo za pośrednictwem od
powiednich komórek.

{Dok. nast.).

H . Hoyer.

Śnieg czarnif i czerwony.

Znane są wszystkim długie nici wodo
rostów, zapełniające wodę w rowach. Do 
tej grupy należą rośliny, mające ‘/ iooo mm 
w średnicy i inne, mające 100 m długości. 
Kształty mają najrozmaitsze i znajdziemy je 
wszędzie: w głębiach oceanu, na lodowcach, 
w cichych jeziorach alpejskich, w zimnej wo
dzie lodowców i w gorącej gejzerów islandz
kich, w której wszelkie inne życie ustaje.

Do tej to grupy roślin należą wodorosty, 
będące przyczyną t. z w. „śniegu czarnego 
i czerwonego”. Pierwsze wiadomości o wo
doroście, zabarwiającym śnieg na kolor czer
wony, pierworośli śnieżnej, Protococcus ni- 
valis, małych, na '/200 mm, czerwonych kul
kach, do śniegu domieszanych, znajdujemy 
u Saussurea, który je  obserwował na kilku 
szczytach alpejskich i dlatego uważa się za 
odkrywcę „śniegu czerwonego”. W  każdym 
razie on pierwszy wyraził przypuszczenie, że 
„ta terre rouge de la neige” jest pochodze
nia roślinnego. De Candolle jednak z sar
kazmem przyjął myśl Lamonta, przeora
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z klasztoru św. Bernarda, że „śnieg czarny” 
jes t istotą ożywioną. W r. 1803, Yaucher, 
przyrodnik z Genewy, zauważył u wodoros
tów wód słodkich tworzenie się zarodków 
poruszających się w wodzie, czyli pływek, 
ale poczytywano je wtedy za zwierzęta, mia
nowicie za wymoczki. Dopiero w r. 1843, 
Thuret i Unger przekonali się, że te rucho
me ciałka tworzą się z dojrzałych, wykształ
conych wodorostów, w które po pewnym cza
sie się zamieniają. To samo potem stwier
dzono i o wodorostach „śniegu czerwonego”. 
Wprawdzie znaleziono w nim i wymoczki, ale 
tylko jako nieznaczną domieszkę.

W Alpach „śnieg czerwony” zdarza się 
stosunkowo często, zwykle w górnej granicy 
lodowców, czyli między lodowcem a śniegiem. 
Zdaje się, źe roślinka najlepiej się rozwija 
w wodzie topniejącego śniegu, która się 
w nocy na lód zamienia. Znajduje się niekie
dy i niżej, ale nie ogranicza się do samych 
Alp. Kilkakrotnie znajdowano „śnieg czer
wony” w Pirenejach i w Norwegii. W  Alpach 
tworzy on smugi na 1 do 2 m szerokie, a pod 
biegunem Ross i Parry  znaleźli go na prze
strzeni kilku mil. Słynne ze „śniegu czer
wonego” były t. zw. Orimson Cliffs, czyli 
„skały karmazynowe” na północnym brzegu 
zatoki Baffina, nazwane tak przez kapitana 
Rossa, gdyż te wzgórki były na przestrzeni 
8 mil „śniegiem czerwonym” pokryte.

Nie w każdym roku „śnieg czerwony” znaj
duje się na tem samem miejscu; często uka
zuje się na miejscach, na których nigdy nie 
był i od których dalekiem jest wszelkie życie 
roślinne. Ja k  to objaśnić? Roślinki te po
wstają z zarodników, oddzielających się od 
dojrzałej rośliny i przez wiatr po całym 
świecie roznoszonych. Gdzie się tylko znaj
dą odpowiednie warunki do rozwoju zaród - 
ników, tam się zaraz pokazuje „śnieg czer
wony”, czyli wodorost dojrzały. Jeden 
z uczonych paryskich twierdził wprawdzie, 
źe „śnieg czerwony” pochodzi z Sahary i że 
wichry przynoszą go na Alpy, ale to twier
dzenie jest zupełnie oparte na fantazyi.

Wśród czerwonych wodorostów „śniegu 
czerwonego” znajduje się także zawsze nieco 
wodorostów zielonych; w Alpach nigdy ich 
jednak niema w takiej ilości, aby śnieg mogły 
na zielono zabarwić, na Szpicbergu widywa
no jednak podobne zabarwienie.

„Śnieg czarny” znajduje się w daleko 
większej ilości, niż „czerwony” i w tem sa
mem miejscu, t j. przy przejściu śniegu 
w lodowiec, ale uważany jest za śnieg zwy
czajny, przez burze zanieczyszczony. Przy 
dokładnem jednak zbadaniu okazuje się, źe 
jest mieszaniną:

1) z drobnego kurzu nieorganicznego,
2) z najdrobniejszych cząstek zwierzęcych 

i roślinnych, przynoszonych z otoczenia lo
dowca, lub z doliny przez wiatry i

3) z miękkich, śluzowatych, brunatnych 
lub czarnych drobniutkich ziarnek, najbar
dziej z kształtu podobnych do ziarnek ze 
„śniegu czerwonego”.

Te czarne ziarnka bliżej rozpatrzymy.
Gdy je w śniegu badamy, nie widzimy 

w nich życia, ani ruchu, ale ich wygląd śluzo
waty i silny zapach amoniaku przy spaleniu 
naprowadzają nas na wniosek, źe i tu jednak 
znajdziemy życie. Nalewamy wodę na ciem
ną masę i po 1 lub 2 dniach bierzemy kroplę 
płynu pod mikroskop. Widzimy mnóstwo 
wymoczków żywych i ruchliwych, a wśród 
nich okrągłe kulki żywo różowe, ciemno
czerwone lub pomarańczowe, z przezroczys
tym bezbarwnym pierścieniem: są to wodo
rosty „śniegu czerwonego”. Nikną one zu
pełnie wobec ilości niezliczonej ciałek zielo- 
no-żółtych, lub płowo-żółtych, z dwiema 
ciemnemi plamkami, które są jądrami do
piero się rozwijających komórek wodorostu 
„śniegu czerwonego”. Oprócz nich pływają 
inne ciałka różnych kształtów, zielono-źółte, 
płowe, brunatne i czarne, z powierzchnią 
siatkowaną: są to wodorosty „śniegu czer
wonego”.

Jaki jest stosunek obu wodorostów do sie
bie? Czy to są dwa odrębne gatunki, czy 
dwa stopnie rozwoju jednego i tego samego 
gatunku? Ich historya rozwoju odpowie nam 
na to pytanie. Badając rozwój jednego 
z tych drobnych ciałek, widzimy, źe ze
wnętrzna, bezbarwna powłoka powoli w wo
dzie nabrzmiewa i ciałko przyjmuje zupełnie 
okrągłą postać, jednocześnie powłoka otrzy
muje siatkowaty rysunek, pochodzący od 
krzemionki, którą roślinka czerpie z wody. 
Jestto  pierwszy stopień rozwoju.

Tu nasuwa się pytanie, na które odpowie
dzieć nader trudno, bo nie czyniono dotąd 
badań odpowiednich. Jakie znaczenie ma
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dla roślinki powłoka z rysunkiem z krzemion
ki? Roślinka dopiero się rozwija i można 
przypuszczać, źe krzemionka stanowi jej 
pancerz ochronny, odpowiadający powłokom 
ochronnym pączków, ziarn i t. d. u roślin 
wyższych. Krzemionka może chronić wodo
rost od zbytecznego zimna, jako zły prze
wodnik ciepła. A  ciepła tego potrzebuje 
młoda roślinka, leży bowiem na śniegu syp
kim, wicher ją  zanosi z nim razem, niekiedy 
aż na 3 800 m wysokości, leży zamarzła całą 
zimę. Gdy latem pod ciepłym promieniem 
słońca śnieg trochę odtaje, po kilku godzi
nach woda zamarza znowu, a te zmiany nie 
powinny szkodzić wodorostowi.

Każdy pączek, każde ziarno ma zapasy 
pożywienia dla młodego życia, które zeń 
wytryśnie; przez powłokę ochronną wodo
rost nie może czerpać pożywienia, ale po
włoka je zawiera: krzemionkę, ślady wapna 
i żelaza, a przy rozwoju wewnętrznym roślin
ki, powłoka robi się coraz cieńszą.

Rozpatrujemy dalszy rozwój roślinki. 
Ją d ra  silnie pęcznieją, a pożywienie po
trzebne przy pęcznieniu czerpią z powłoki ze
wnętrznej. Jednocześnie zmienia się barwa 
roślinki: jądro robi się blado-niebieskie, po
tem zielono-źółte, płowo-źółte, czerwono- 
pomarańczowe, a nakoniec krwisto-czerwo- 
ne; wtedy to dochodzi ono do ostatecznego, 
rozwoju i wypełnia prawie całą komórkę. 
W  czerwonej masie znajdujemy już zaczątki 
przyszłych zarodników wodorostu. Nako
niec, gdy komórka zupełnie dojrzała, pęka 
wewnętrzna błona komórki i wychodzi z niej 
wewnętrzna masa galaretowata z młodemi 
zarodnikami.

I  nanowo zaczyna się rozwój roślinki, 
a stare błony komórek marszczą się i giną. 
W  temperaturze pokojowej cały okres życia 
wodorostu trwa 8 do 10 dni, w wodzie śniegu 
alpejskiego trwa on całe lata. Często w cza
sie tego okresu jądro na jakiś czas traci siłę 
dalszego rozwoju, zewnętrzna powłoka staje 
się nieprzezroczystą, kosmatą, ziarnistą, za
barwia się na brunatno-zielono, brunatno, 
nakoniec na czarno i jestto  „śnieg czarny”, 
gdy tymczasem „śnieg czerwony” stanowią 
dobrze rozwinięte komórki z przezroczystą 
powłoką zewnętrzną. Siła kiełkowania ko
mórek czarnych ze „śniegu czarnego” może 
obudzić się i po kilku łatach, ale nieraz giną

one zupełnie w ciężkiej walce z niekorzystne
mu warunkami życia. Dlatego to „śnieg 
czerwony" jest rzadszy niż „czarny”.

Co za znaczenie ma w przyrodzie ta  zmia
na zabarwienia u rośliny, której pojedyńcze- 
go okresu gołem okiem nie można dostrzedz? 
Wiemy, źe zielony barwnik rośliny jest nie
zbędny dla asymilacyi i istnieje zawsze w ko
mórce, choćby był przez barwnik czerwony 
zamaskowany. Możemy robić przypuszcze
nia, na co służy barwnik czerwony. Barwy 
kwiatów są przynętą dla owadów, więc i tu 
może być ten sam przypadek. Wodorosty 
młodziutkie są inaczej zabarwione, niż te, 
które się znajdują w okresie dojrzałości 
i śmierci. Tam, gdzie jest „śnieg czarny” 
i „czerwony", żyją istotki nieznajdujące in 
nego pożywienia, prócz tego wodorostu. Czy- 
by barwa wodorostów nie była wskazówką 
dla żyjątek?

Powyżej wspomniane drobne istoty, ży
ją  w tych samych warunkach, co wodo
rosty śniegu. Przyrodnik szwajcarski De- 
sor, odkrył, źe pchła lodowcowa, Desoria 
glacialis, mająca l ‘/2 mm wielkości, żywi 
się zapewne przeważnie wodorostami śniego- 
wemi. Jest ona bardzo żarłoczna, ma wy
borne narzędzia jedzenia i trawienia, jest 
w ciągłym ruchu. Niestety, jest tak czarną, 
że nie można było zbadać mikroskopicznie 
zawartości jej żołądka, lecz w rozwiniętych 
zwierzątkach znajdowano wodorost. Nor- 
denskjóld znalazł w wodzie z północnych 
śniegów i lodowców kilka innych gatunków 
żyjątek, towarzyszących zawsze wodorostom 
śniegowym.

Wróćmy raz jeszcze do zarodników wodo
rostów śniegowych. Przy badaniu ich zwra
ca uwagę szczegół, że opadają na dno wody, 
podczas gdy rozwinięte wodorosty pływają 
na powierzchni. Dzieje się to zapewne z po
wodu krzemionki, która sprawia, źe są 
cięźszemi niż woda. Ostry koniec zarodnika, 
ma jakby dwa żółtawe wyrostki i z nich wy
chodzą dwie nitki, zapomocą których zarod
nik w wodzie się porusza. Gdy zarodnik 
wyrósł, nitki zostają doń wciągnięte i wtedy 
zarodnik gotuje się do rozmnażania.

Ciekawemjest życie wodorostu śniegowe
go. J . Brun, dyrektor ogrodu botanicznego 
w Genewie, który długo badał wodorost śnie
gowy, pisze o tem słowa następujące: „Szczę-
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śliwę godziny spędziłem badając „śnieg czar
ny” i tę sarnę radość znajdzie każdy, kto 
badania te dalej prowadzić będzie. Jego 
trudy nie będą daremnemi”.

Z niemieckiego streściła

M . Tw ardow ska.

S P R A W O Z D A N I E .

O nitryfikacyi amoniaku i źródłach węgla pod
czas żywienia się fermentów nitryfikacyjnych,
przez E . Godlewskiego. Z 2 rycinami w tekście. 
Kraków, 1896. (Odbitka z t. XXX Rozpraw 
wydz. m at.-przyr. Akad. umiejętn.).

Pracę swoję prof. E . Godlewski rozdzielił na 
pięć części. We wstępie, czyli części I, przed
stawiony je s t rys historyczny przedmiotu i wy
jaśniony je s t powód nader ścisłych i pouczających 
badań, wyjaśniających ostatecznie wątpliwe kwe- 
stye. W roku 1879 Schlosing i Miintz w yka
zali, że znany oddawna proces przem iany amo
niaku na kwas azotny, ja k i się odbywa prawie 
w każdej ziemi uprawnej, je s t  sprawą fizyolo- 
giczną, powstającą pod wpływem pewnego wła
ściwego fermentu uorganizowanego. W r. 1890 
współcześnie dwaj badacze, Frankland i Wino- 
gradskij, zupełnie od siebie niezależnie, przeko
nali się, że można odosobnić ów ferment, a nad
to, że zamiana amoniaku na kwas azotny, 
a z nią i rozwój właściwego fermentu może się 
odbywać w płynie czysto mineralnego składu, 
bez dodatku m ateryi organicznej, jako pokarmu 
węglowego dla owego fermentu. Obaj badacze 
przekonali się, że odosobniony w stanie czystej 
ku ltu ry  ferment, zamienia amoniak na kwas azo
tawy. W inogradskiemu udało się następnie wy
osobnić z ziemi drugi ferment, który azotony 
zamieniał na azotany. W  taki sposób Wino- 
gradskij udowodnił, że nitryfikacya amoniaku 
odbywa się w dwu okresach, pod wpływem dwu 
różnych mikrobów. W pierwszym okresie pod 
wpływem mikroba, nazwanego przez au tora ni- 
trosomonas, amoniak zostaje utleniony na kwas 
azotawy; w okresie drugim, pod wpływem innego 
mikroba, k tóry  W inogradskij nazwał ni+robacter, 
utworzony poprzednio kwas azotawy zostaje da
lej utleniony na azotny. W  licznych doświad
czeniach, jak ie  W inogradskij przeprowadził 
w kulturach wodnych, przekonał się, że nitro- 
bacter, podobnie ja k  nitrosomonas, rozwija się 
i wywołuje właściwą mu fermentacyą w płynie 
czysto mineralnego składu, a mianowicie w wo
dzie dystylowanej, do której dodawał azo
tanu potasu, fosforanu potasu i zasadowego

węglanu magnezu. Wobec tych zjawisk nasu
wało się pytanie, skąd oba fermenty czerpią wę
giel, potrzebny do swego rozwoju. W celu o trzy
mania odpowiedzi na tak  ważne pytanie, Wino
gradskij przeprowadził odpowiednie doświadcze
nia, po skończeniu których oznaczał ilość węgla 
m ateryi organicznej, zawartej w płynach, w któ
rych odbywała się nitryfikacya i przekonał się, że 
tu  ilość węgla nie była zbyt mała, a nadto, że 
była ona prawie ściśle proporcyonalna do ilości 
amoniaku utlenionego na kwas azotawy. Na za
sadzie tych rezultatów  W inogradskij tw ierdzi, że 
źródłem, z którego czerpią węgiel mikroby ni- 
tryfikacyjne je s t węgiel węglanu magnezu, 
znajdującego się w płynie, a zatem kwas węglany, 
tylko nie wolny, ale w postaci soli magnezowej 
Byłby to pierwszy przykład tworzenia się m ate
ry i organicznej z dwutlenku węgla w organiz
mie niezielonym i bez wpływu światła. Wkrótce 
po ukazaniu się pracy W inogradskiego o wyni
kach tak ważnych pod względem teoretycznym, 
Elfing (1890 r.) zauważył przy hodowli pleśni 
Briarea pewne szczególne zjawiska, k tóre na
stręczały wątpliwości co do sposobu żywienia się 
fermentów nitryfikacyjnych, dlatego też, ze 
względu na wielką doniosłość teoretyczną pyta
nia, w jakiej formie wspomniane fermenty pobie
raj ą pokarm węglowy, p ro f E . Godlewski przed
sięwziął ponowne doświadczenia w celu stanow
czego usunięcia nastręczających się wątpliwości 
co do tej kwestyi, a nadto, w biegu pracy n as trę 
czyła się autorowi sposobność roztrząśnięcia in
nego jeszcze pytania, czy pod wpływem fermen
tów nitryfikacyjnych wszystek azot amoniakalny 
przechodzi w odpowiednie związki kwasowe, czy 
też część jego wydziela się w stanie wolnym.

W  części II pracy swej autor opisuje szczegó
łowo dwa doświadczenia w naczyniach otwartych, 
a z których to doświadczeń wyprowadził nastę
pujące wnioski: 1) że węglan magnezu w płynie 
się znajdujący, nie może sam przez się dostar
czać pokarm u węglowego fermentowi azotowemu;
2) że je s t rzeczą bardzo mało prawdopodobną, 
aby lotne połączenia organiczne służyły za po
karm  fermentowi ni^ryfikacyjnemu; 3) że je s t 
rzeczą w najwyższym stopniu prawdopodobną, 
że źródłem pokarm u węglanego fermentu azoto
wego je s t bezwodnik węglany, rozpuszczający się 
z otaczającego powietrza w płynie żywiącym.

Ponieważ pozostawały jeszcze wątpliwości 
z  powodu urządzenia doświadczeń pierwszych, 
przeto autor postanowił wykonać doświadczenia 
w warunkach, wykluczających wszelkie uboczne 
wpływy, ułatwiające dostęp związków lotnych 
organicznych. Część III  pracy zawiera opis do
świadczeń w naczyniach zamkniętych i z zacho
waniem możliwych ostrożności. Naprzód autor 
opisuje doświadczenie trzecie— urządzenie do
świadczenia, przyrządy i ogólny plan postępowa
nia— dalej metody analityczne i rezu lta ły w licz
bach, oraz wyniki ogólne tego doświadczenia.

N astępnie opisuje doświadczenie czw atte—
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urządzenie doświadczenia, przyrządy i sposób 
postępowania— podaje następnie rezultaty  liczeb
ne i wyniki doświadczenia czwartego oraz porów
nanie ich z wynikami trzeciego doświadczenia, 
wreszcie opisuje kontrolę rezultatów  doświadcze
nia czwartego przez bilans tlenu. W  części IV 
znajdują się wyniki ogólne wszystkich doświad
czeń, które dadzą się streścić w następujący spo
sób: 1) Nie ulega żadnej wątpliwości, że mi
kroby nitrosomonas pobierać mogą pokarm  węg
lowy z wolnego bezwodnika węglanego. 2) Mi
kroby nitrosomonas nie mogą pobierać węgla 
z soli kwasu węglanego, a przynajm niej nie po
b ierają go z zasadowego węglanu magnezu.
3) Pod wpływem mikrobów nitrosom onas amoniak 
utlenia się jedynie na kwas azotawy, przyczem 
kwas azotny nie tworzy się wcale. 4) Podczas 
utleniania się amoniaku na kwas azotawy pod 
wpływem nitrosomonas, pewna część azotu  wy
dziela się w stanie wolnym. 5) Ilość azotu wol
nego nie znajduje się w żadnym stałym stosunku 
z ilością amoniaku, zamienionego na kwas azo
tawy.

W  części V, czyli „zakończeniu” , au to r stara 
się wyjaśnić, ja k  należy pojmować fakt, podany 
przez W inogradskiego, asymilacyi bezwodnika 
węglanego przez nitrosomonas, stwierdzony z ca
łą  stanowczością i ja k  go pogodzić z utartem  
i ogólnie przyjętem  zapatrywaniem fizyologii, że 
tylko części roślinne, zabarwione zielenią lub po
krewnym je j barwnikiem i tylko wobec światła 
mogą wytwarzać materye organiczne z bezwodni
ka węglanego. W edług au tora proces u tlenia
nia się amoniaku na kwas azotawy dostarcza 
energii cynetycznej, pod wpływem której dwu
tlenek węgla ulega redukcyi i tym  sposobem na
stępuje asymilacya bezwodnika węglanego . nieza
leżnie od światła i odpowiedniego barwnika.

P raca prof. E . Godlewskiego odznacza się nad
zwyczajną ścisłością, jasnością wykładu, pięknym 
językiem  i pomysłowością w urządzaniu doświad
czeń, wyjaśniających swojemi rezu ltatam i wszel
k ie nastręczające się wątpliwości.

A. Ś.

Wiadomości bibliograficzne.

—  Przegląd techniczny, czasopismo mie
sięczne, poświęcone sprawom  techniki i p rze
mysłu Zeszyt za m arzec 1896 r. zawiera na^ 
stępujące artykuły: 1. O wywichnięciu prętów
metalowych, K. Obrębowicza. 2. O wpływie ka
nałów na obniżenie pozjomu wód gruntowych, 
E . Szymańskiego. 3. K ilka uwag teore+ycznych 
o zawalaniu się komór podziemnych, St. Dobo- 
rzyńskiego. 4. P rzyrządy autom atyczne do za

silania kotłów parowych. 5. O wyrabianiu łań
cuchów wytłaczanych przez walcowanie. 6. Sa- 
mohamujący wielokrążek z kołami zębatemi 
czołowemi. 7. Maszyna parowa z wentylowym 
rozdziałem  pary. 8. O zapobieganiu indukcyi 
na liniach telefonicznych. 9. Krytyka i biblio
grafia (Pierwszy stolik mierniczy przez F . Ku- 
charzewskiego. Maksymilian Thullie. Mosty 
drewniane, przez A. P.). 10. Przegląd kongre
sów, wystaw i t. d. 11. Sprawozdania z posie
dzeń stowarzyszeń technicznych. 12. Kronika 
bieżąca. 13. Wiadomości z biura patentowego 
Kazimierza Ossowskiego w Berlinie.

—  „Kosmos” lwowski w zeszycie I — III za 
rok  bieżący zawiera następujące artykuły: 1. 
W alne zgromadzenie polskiego Towarzystwa 
przyrodników im. Kopernika. 2. Wyniki badań 
wody gruntowej okolic Kiakowa, przez prof. O. 
Bujwida. 3. Kontrola chemiczna produktów  
spożywczych w kantonie berneńskim w Szwaj ca- 
ryi, przez A. Wróblewskiego. 4. Studya mi
kroskopowe nad zielonemi zlepieńcami K arpat 
wschodnich, przez Józefa Grzybowskiego. 5. 
Nowe poglądy i teorye z zakresu anatomii po
równawczej (ciąg dalszy), przez B. Dybowskie
go. 6. Przyczynek do budowy przewodu po
karmowego pijawki lekarskiej, przez J . Rakow
skiego. 7. Otwornice iłów mioceńskich z Czer
nichowa, przez H uberta Stanisława. 8. Kilka 
sprosfowań, przez M. Raciborskiego. 9. Prze- 
chładzanie i przesycanie, przez Ludwika Brun- 
nera. 10. Przyczynek do przygotowania agaru, 
przez L. Zupacka. 11. Sprawozdanie z litera
tu ry  przyrodniczej. 12. Wiadomości bieżące. 
13. Spis członków.

—  0  własnościach termodynamicznych po
wietrza, przez A. W . Witkowskiego. Z 2 ta-

| blicami i 6 rysunkam i w tekście. W Krakowie, 
nakładem Akademii umiejętności, 1896. Osobne 
odbicie z tomu X X X II Rozpraw wydz. mat.- 
przyr. Akad. um iejętn. w Krakowie. 8 -a więk. 
s tr  46.

SEKCYA CHEMICZNA.
Posiedzenie 5-te w r. 1896 Sekcyi chemicznej 

odbyło się dnia 21 m arca w gmachu Muzeum 
przemysłu i  rolnictwa.

Protokuł posiedzenia poprzedniego został od 
czytany i przyjęty .

W zastępstwie nieobecnego w Warszawie p. 
Zatorskiego obradom przewodniczył p. Znatowicz.

P. Zagleniczny odczytał rzecz „O wyrobie 
węgla kostnego” .
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Po wyliczeniu produktów, jakie otrzymują, się 
przy  paleniu kości, t. j .  po wyliczeniu części skła
dowych gazu kostnego, smoły kostnej i wody 
amoniakalnej i po wykazaniu czynników, wpływa
jących na przebieg tej suchej dystylacyi kości 
i na skład produktów  przy niej otrzymywanych, 
prelegent przeszedł do opisu węgla kostnego i j e 
go własności w związku ze sposobem zwęglania 
kości i zakończył swą rzecz opisem szczegółowym 
pieców rozmaitego systemu, używanych do pale
nia kości, z których za najlepszy i najracyonal- 
niejszy uważa piec systemu Grlezmera, dyrektora 
zakładów Towarzystwa palenia kości w P etersbur
gu. Opis ten objaśnił prelegent licznemi tablica
mi. W dyskusyi nad pracą p. Zaglenicznego 
przyjmowali udział pp. Leppert, Rozpendowski 
i Biberstein.

Następnie sekretarz Sekcyi z ak t Towarzyst
wa streścił refera t p. Dicksteina z r. 1885 
w sprawie wprowadzenia miar metrycznych 
w Rossyi? który to  referat, według uchwały Sek
cyi z posiedzenia poprzedniego m a stanowić 
punkt wyjścia do referatu  Sekcyi na zjazd do 
Nowogrodu Niżowego. Obecny na posiedzeniu 
p. Dickstein oświadczył, że referat ten z przed 
11 la t należałoby uzupełnić i wyraził gotowość 
wzięcia udziału w pracach odnośnej komisyi me
trycznej, wybranej z członków Towarzystwa. 
Sekcya chemiczna do komisyi tej jako  swoich 
przedstawicieli obrała pp. Boguskiego i Zagle- 
nicznego.

Ostatni num er porządku dziennego wypełniły 
wybory na wiceprezesa Sekcyi, sekretarza Sekcyi 
i członka Komisyi rewizyjnej. Na stanowiska te 
powołani zostali członkowie ci sami, którzy 
w ostatniej kadencyi je  zajmowali, t. j .  pp.: Zna- 
towicz, Trzciński i Neugebauer.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Wpływ promieni Rontgena na ciała na- 
elektryzowan?. Promienie Rontgena, ja k  o tem 
podaliśmy ju ż  wiadomość, zdradzają obecność 
swą nietylko podniecaniem fosforescencyi i dzia
łaniem na płytę fotograficzną, ala nadto wpływa
ją  i na ciała naelektryzowane, co poznali pp. Be- 
noist i Harmazescu, J . J. Thomson, oraz Righi. 
Pod wpływem, mianowicie, promieni Rontgena 
ciała naelektryzowane, ochronione od wszelkiego 
działania światła i innych ciał naelektryzowa- 
nych, ładunek swój elektryczny tracą i to za
równo ładunek dodatni ja k  i ujemny. Własność 
ta  z tego zwłaszcza względu je s t ważna, że 
łatwiej nadaje się do ścisłych pomiarów, aniżeli 
wzbudzanie fosforescencyi lub działania fotogra- \

ficzne. Wiadomo, że promienie pozafioletowe 
podobnyż wpływ na przewodniki naelektryzowa
ne wywierają, ałe, jak  świadczą badania E lstera 
i Geitla, oddziaływają tylko na ładunki ujemne, 
wyróżnia je  to  zatem od promieni Rontgena. 
Thomson przekonał się, że rozbrojenie płyty na- 
elektryzowanej zachodzi zarówno, czy płyta ta 
znajduje się w powietrzu, czy też otoczona je s t 
jakimkolwiek innym izolatorem, stałym lub ciek
łym. Z doświadczeń swych wnosi on nawet, że 
wszelkie substancye, które w warunkach zwyk
łych są dobremi izolatorami, stają się przewod
nikami elektryczności, gdy przez nie promienie 
Rontgena przechodzą. P. Righi sądzi, że sto
pień przezroczystości różnych ciał dla nowych 
tych promieni najdogodniej oznaczanym być m a
że z tego ich wpływu na ciała naelektryzowane, 
łatwo bowiem oceniać można liczebnie szybkość 
rozbrajania przewodników przez promienie, któ
re  przeszły przez różne przegrody. Z ostatnich 
zaś badań pp. Benoista i Harmazescu okazuje 
się, że szybkość rozpraszania elektryczności za
leży od samegoż metalu naelektryzowanego, me
ta l bowiem tem prędzej trac i ładunek swój elek
tryczny pod wpływem promieni Rontgena, im 
mniej je s t dla nich przezroczysty. Własność 
więc rozpraszania elektryczności przedstawia 
pewną zdolność pochłaniania promieni Rontgena, 
odpowiadającą zdolności pochłaniania promieni 
światła i ciepła. Zdolność ta  pochłaniania ma 
siedlisko swe w warstwie powierzchniowej me
talu, wyraźnie bowiem wzmaga się z grubością 
płyty metalowej, dopóki grubość ta  je s t  jeszcze 
bardzo słaba.

K .

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Towarzystwo przyrodników im. Kopernika 
we Lwowie. Dnia 19 lutego 1896 odbyło się 
walne zgromadzenie Towarzystwa, które zagaił 
przewodniczący prof. H. Kadyi. Mówca zazna
czył, że usiłowania Towarzystwa skierowane były 
przedewszystkiem ku złączeniu W jednem  ognisku 
przyrodników, pracuj ącycli w dziedzinach nauki, 
oraz ku zachęcaniu wzajemnemu do pracy nauko
wej, a zwłaszcza do popierania młodszych p ra 
cowników. Cel dalej sięgający, ja k i sobie wy
tknęło Towarzystwo, t. j .  obudzanie w szerszych 
kołach społeczeństwa zamiłowania do nauk przy
rodniczych oraz popularyzacya tychże, nie mógł 
być niestety spełniony w należytym stopniu. 
Szczupła przed dwoma dziesiątkami la t garstka 
przyrodników wzrasta coraz bardziej. Powstają 
nowe katedry  w uniwersytetach, na poliłechnice, 
coraz to nowe instytucye naukowe i coraz wiek’
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sza liczba przyrodników znajduje korzystniejsze 
warunki pracy naukowej, co odzwierciedla się 
w Towarzystwie statecznym  wzrostem liczby 
jego członków. W najbliższej przyszłości spo
dziewać się należy znacznego ożywienia ruchu 
naukowego, gdy większa liczba k a ted r wejdzie 
w życie na wydziale lekarskim  lwowskim. Organ 
Towarzystwa— mówi dalej mówca— rozw ija się 
pomyślnie wskutek starań  i zabiegliwości prof. 
Radziszewskiego. Obfity m ateryał naukowy, n a
gromadzony w 20 tomach czasopisma, czyni po- 
żądanem wydanie spisu rzeczy, zaw artych w to 
mach. Zarząd w tym  celu poczynił ju ż  odpo
wiednie przygotowania.

W roku ubiegłym przystąpiły  do Towarzystwa 
panie, zajm ujące się naukam i przyrodniczem i. 
Zarząd przyjęcie pań jako  członków Tow arzyst
wa „uznał za rzecz, k tóra się rozumie sama przez 
się i nie ulega dyskusyi” .

Po tem przemówieniu przewodniczącego, prof. 
Siemiradzki odczytał sprawozdanie z czynności 
Zarządu za rok  1895. oraz sprawozdanie kaso
we, poczem przystąpiono do wyborów, k tó re  dały

nas+ępujący skład zarządu Towarzystwa na rok 
1896: prezes— prof. M. Łomnicki, członkowie: 
pp. Dunikowski, Dybowski, Fabian, Niedźwiedz- 
ki, Radziszewski, Rehman, Zakrzewski, Zuber.

W roku 1895 Towarzystwo liczyło 195 człon
ków, z których 62 należało do oddziału k ra 
kowskiego.

ODPOWIEDZI REDAKCYI

WP. Wandalinowi Szukiewiczowi. Nadesłana 
gałązka wskazuje, że drzewko, o którem  Pan 
pisze, je s t  zapewne odmiana świerka, dość rzad
ko w dzikim stanie trafiająca się, odróżniana pod 
nazwą Picea excelsa var. virgata Jaąues, zwana 
przez autorów niemieckich die Schlangenfichte.

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 22 do 28 kwietnia 1896 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  Warszawie).
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22 S. 56,6 54.9 5o,8 6,3 10,1 8 6 11,6 4,6 68 o,w5,sw* wieczorem 61
23 c. 46,4 45,0 44,8 io ,3  ! 14,9 8,8 16,5 | 6,9 67 sw»,sw»,w» 2,3 0  od 3 h. 40 m. z przerw.
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26 N. 44,9 5o,8 51,5 5,7 Io ,l 9,1 11,9 5,4 55 N 5,N3,SW 3 —
27 P. 5o,o 48,8 48,8 , 8,5 12,4 10,0 16,7 6,0 76 SW3,SW5,SW5 1,7 O ulew ny dwukrotnie
28 W. 45,3 45,7

1
40,9 1 12,0 14 ,0 1 lo ,7 16,4 8,5 80 SW 9,W 51SW 5 2.8 •  cały dzień z przerwam i

Średnia 48,7 8,7 67 6,8

T R E Ś Ć .  Znaczenie antropo-geograficzne rozwoju wybrzeży, przez Benona Janowskiego. —  Pogląd 
naukowy na czynniki, kierujące kształtowaniem  się ustrojów , przez H. Hoyera (ciąg dalszy). —  Śnieg 
czarny i czerwony, streściła z niemieckiego M. Twardowska. —  Sprawozdanie.— Wiadomości biblio
graficzne.— Sekcya chemiczna.—  K ronika naukowa.— Wiadomości bieżące.— Buletyn meteorologiczny.

Wydawca A. Ś lósarski. Redaktor Br. Znafowicz.

/],03EOjieHo U,eii3ypoio. BapmaRa, 19 Anpli.iH 1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.
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POŚWIĘCONY NAUKOM PRZYRODNICZYM.
K T O R D  K L  A  P .

Daleka północ w roku bieżącym zwraca kiwany powrót Nansena i Jacksona, zimu-
na siebie szczególną uwagę nietylko geo- jącego na Szpicbergu '), zamierzona wy-
grafów ale i szerszego ogółu, a to z powo- prawa podbiegunowa pp. Andróe i Ekhol-
du zbiegu rozmaitych okoliczności. Ocze- | ma, którzy zamierzają dosięgnąć bieguna

')  Patrz  W szechświat z r, 1896 n -r 11.
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zapomocą balonu ') i której jedni przepo
wiadają niezawodne powodzenie, inni uwa
żają za pewne samobójstwo; nakoniec oko
liczność, że w dniu 9 sierpnia na północ
nych krańcach Europy widziane bę
dzie zaćmienie t całkowite słońca, wabi do 
ciekawych i bez tego okolic podbieguno
wych. Od lat kilkunastu corocznie setki 
turystów podążają, w stronę Nordkapu, pół
nocnego krańca Europy, położonego pod 
71°11' szer północnej. Droga morska pro
wadzi wzdłuż głęboko powyszczerbianych 
wybrzeży Norwegii, wzdłuż fiordów i ty
sięcy wysepek skalistych, zwanych szkera- 
mi. Głęboko w ląd wrzynające się fiordy, 
otoczone stromemi,$ nieraz pionowemi ścia
nami przedstawiają cudowną panoramę 
widoków morskich połączonych z gór- 
skiemi.

Krańcem północnym lądu stałego E uro
py jes t właściwie przylądek Nordkyn, zaś 
Nordkap położony jest na małej, wązką 
cieśniną oddzielonej od lądu wysepce Ma- 
yeroo, która może być uważana jako prze
dłużenie lądu, w rzeczywistości jeszcze 
cokolwiek dalej wysunięty jes t przylądek 
Knivskjoerodde, ale jest on zaledwo kilka 
metrów wyniesiony nad poziomem morza, 
kiedy Nordkap stanowi potężna skała, 
308 m wysoka, niemal pionowo spadająca 
ku morzu. Dawniej trudno dostępna, dziś 
podróżni dostają się na jej szczyt, jeżeli nie 
wygodną, to przynajmniej bezpieczną ścież
ką, prowadzącą od małej, ku wschodowi 
położonej zatoki. Mała równina, położona 
nad zatoką, pokryta jest dosyć bujną roś
linnością, śród której natrafiają się nawet 
gatunki właściwe Europie środkowej.

Ze szczytu skały oko obejmuje horyzont 
o promieniu 67 km.

Jednern z najciekawszych zjawisk półno
cy, które niemałą jest przynętą dla tury
stów, jest słońce północne. Wiadomo, że 
w miarę posuwania się ku biegunom, la
tem dnie stają się coraz dłuższe a nocy co
raz krótsze, nareszcie na kole biegunowem, 
w dniu przesilenia letniego dnia z nocą, 
dzień trw a 24 godziny. O południu słońce 
w punkcie górowania wznosi się na 47° 
nad poziomem, zniża się stopniowo i o pół
nocy w punkcie dołowania dotyka pozio
mu, ale zamiast nocy następuje wschód, 
purpura zachodu zlewa się ze złotem j u 
trzenki. Szczególne wrażenie wywierają 
te nocy słoneczne w czerwcu i lipcu. Na 
Nordkapie dzień trw a od 13 maja do 30 
lipca i wtedy przez połowę doby widzimy 
słońce posuwające się od zachodu ku wscho

*) W szechświat r. 1895 n-r 28.

dowi. O południu słońce w dniu 21 czerw
ca wznosi się na 42°30', o północy zniża 
do 43°0'. Najpiękniejszą jednak grę światła 
widzimy wtedy, kiedy słońce zniża się do 
samego poziomu i kiedy po niebie przesu
wają się obłoki, wtedy bowiem gra kolorów 
dosięga największego natężenia i rozmaito
ści. Jeszcze wspanialszym ma być widok 
przemijającej burzy, gdyż pełne grozy wi
doki zdają się najodpowiedniejsze dla tych 
z natury posępnych okolic. Słońce pół
nocne nie posiada blasku i siły, zdaje się 
być wyczerpane ciągłem świeceniem, jak  
się wyraża jeden z podróżników, jestto jak- 
gdyby nowe, nieznane nam ciało niebieskie, 
pośrednie pomiędzy słońcem a księżycem 
i nawet wtedy, kiedy mgły nie zaciągają 
horyzontu możemy wpatrywać się w jego 
tarczę.

Celem zwiedzenia tych oddalonych krain 
latem kursują statki spacerowe z Bergenu 
i Tronthiemu do Nordkapu. Cała podróż 
tam i z powrotem trwa 9—10 dni. W roku 
bieżącym dwa statki angielskie podążą do 
Vadsoo z turystami, pragnącymi obserwo
wać zaćmienie słońca. Przestrzeń z Tron- 
thiemu do Nordkapu wynosi 1 250 km, do 
Vadsoo —1500. Inna wyprawa, śmielsza, 
wyrusza dalej—do Szpicbergu, aby towa
rzyszyć odlotowi p. Andrśe. W arto ko
rzystać z tych ułatwień, taka podróż do
starcza niezatartych wspomnień, hartuje 
ducha i ciało.

Objawy astronomiczne
w maju.

Dnia 20 maja słońce wstępuje w znak 
Bliźniąt, przesuwa się zatem przez gwiaz
dozbiór Byka, który tedy wraz z sąsiednie- 
mi wspaniałemi gwiazdozbiorami staje się 
już niewidzialnym, a Bliźnięta wieczorem 
błyszczą tuż nad poziomem północno-za
chodnim.

M erkury w początkach miesiąca zacho
dzi po godz. 9 wieczorem; dnia 16 jest 
w największem wydłużeniu wschodniem 
i zachodzi dopiero o godzinie 10, w półto- 
rej godziny później, aniżeli słońce, jest 
więc w godzinach wieczornych łatwo wi
dzialnym. Dnia 2 maja jest od Plejad od
dalony o 2° ku południo-wschodowi. Dnia 
10 maja znajduje się na linii łączącej Aide-
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barana w gwiazdozbiorze Byka z Kozą, 
w gwiazdozbiorze Woźnicy, od pierwszej 
z tych gwiazd odległy o czwartą, część dłu
gości linii łączącej. Dnia 14 przypada 
M erkury w połączeniu z księżycem o 2l/2° 
od niego na południe oddalony. W  dru
giej połowie miesiąca planeta zbliża się, 
szybko do słońca i dnia 31 zachodzi po 
niem już w godzinę niespełna.

Wenus jest jeszcze gwiazdą poranną; 
dnia 1 wschodzi o godz. 4 min. 15, dnia 31 
o godz. 3 min. 40, z powodu wszakże coraz 
wcześniejszego wschodu słońca przez pół 
godziny zaledwie widzianą być może; d. 11 
jest w połączeniu z księżycem, usunięta 
wszakże od niego o 6° przeszło na połud
nie. Mars wschodzi znacznie wcześniej 
aniżeli Wenera, dnia 1 o godz. 3, dnia 31
0 godz. 2 rano, zachodzi zaś wkrótce po
południu; z księżycem je s t  w połączeniu 
dnia 7, o 4° prawie od niego na południe 
oddalony. Jowisz, w gwiazdozbiorze Bliź
niąt, świeci pi'zez pierwszą połowę nocy
1 w ciągu miesiąca zachodzi coraz wcześ
niej; dnia 1 o godz. 1 min. 30 po północy, 
dnia 31 o godz. 11 min. 40; dnia 18 jest 
w połączeniu z księżycem, niewiele od n ie 
go na południe usunięty. Saturn w po
czątkach miesiąca świeci jeszcze prawie 
przez noc całą, zachodzi bowiem dnia 1 
dopiero o godz. 5 min. 20 rano, w końcu 
jednak miesiąca kryje się pod poziom już 
o godz. 3 min. 15; w połączeniu z księży
cem jest dnia 25, o 8° od niego na północ 
oddalony.

Druga kwadra księżyca przypada d. 4, 
nów dnia 12, pierwsza kwadra d n ia20, peł
nia dnia 26.

Słońce szybko dobiega najwyższego swe
go na półkuli północnej położenia,—dnia 1 
maja oddalone jest od równika o 15°8', 
a ostatniego dnia miesiąca zboczenie jego 
północne wzrasta do 21°57'.

Drobne wiadomości.

—  Mgły londyńskie i drogi żelazne. Słynne 
mgły londyńskie narażają towarzystwa 
miejskich dróg żelaznych na znaczne kosz
ty, jeżeli bowiem do zwykłych zajęć wy
starcza, w pewnej mierze przynajmniej, 
zapalanie lamp gazowych, to dla ustrzeże
nia od wypadków na licznych drogach że
laznych, które przerzynają Londyn i jego 
przedmieścia, trzeba ostrożności wyjątko

wych przy pomocy całej armii „fog-men”, 
t. j. ludzi mgły, rozstawionych wzdłuż linii 
dopóki mgła nie ginie. Strażnicy ci do 
sygnalizacyi używają petard, których wy
buchy ostrzegają maszynistę, że grozi nie
bezpieczeństwo i że pociąg należy zatrzy
mać lub też bieg jego zwolnić. Podczaś 
mgły w styczniu r. 1888 towarzystwo 
„North-W estern Railway” potrzebowało 
2462 fog-men, a w innejLpodobnej okolicz
ności droga żelazna Midlane uruchomiła 
armią 4000 strażników. Same petardy, 
jakkolwiek są tanie, zużywane w znacznej 
ilości, przyczyniają się do powiększania 
kosztów; w listopadzie i grudniu r. 1890 
droga South-W estern potrzebowała ich 
118 760, a w ciągu całego roku na wszystkie 
drogi żelazne miejskie składa się to na ilość 
olbrzymią.

T. R.

—  Działanie trujące rośliny Aroeira. Często 
się zdarza widzieć w lasach Kio Grandę de 
Sul piękną roślinę krzewowatą lub drze
wiastą, nie wyrastającą jednak wyżej nad 
4 m, a znaną pod nazwą Aroeira. Należy 
ona do rodziny Therebintaceae i dla swycli 
pięknie wycinanych liści używaną jest jako 
roślina ozdobna w ogrodach publicznych 
w Porto Alegre, wcale nie jest jednak o d 
powiednia do tego użytku.

Aroeira bowiem wydaje z siebie żywicę 
lotną, napełniającą powietrze otaczające 
i wywołującą u wielu ludzi zapalenie na
skórka.

Przed 18 laty zauważono już tę własność: 
uczniowie z kolegium S. Leopoldo wrócili 
z przechadzki i wkrótce potem u dwu z nich 
straszliwie obrzękły twarze,jakgdyby mieli 
różę. Po trzech lub czterech dniach skóra 
popękała, wypłynęła woda i obrzękłość po
woli ustąpiła. Powtarzało się to po każ • 
dej przechadzce, ale tylko u kilku, podczas 
gdy inni nie podlegali tej przypadłości. 
Po zwróceniu pilniejszej na wszystko uwa^i 
okazało się, że albo jeden z uczniów do
tknął twarzą gałęzi Aroeira, albo siedział 
lub chodził pod cieniem drzewa, chociaż 

I inni mogli czynić to bezkarnie i bez złych 
| dla siebie skutków. Jeden z chłopców 

przeszedł raz daleko dość od krzaku i za
raz doznał skutków działania jego na so- 
bio. N ajednem  z przedmieść Porto Alegre 
wszyscy członkowie pewnej rodziny nie
mieckiej zrobili wieniec do kos'cioła z gałą
zek Aroeira, niewiedząc o własnościach 
rośliny, — nazajutrz już mieli wszyscy 
obrzękłe twarze.
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OGŁOSZENI  _A__

PAMIĘTNIK FIZYOCRAFICZNY
Tom XIII za rok 1893,

zawiera następujące rozprawy: O bserwacje meteorologiczne za rok 1892. — Spostrze
żenia fenologiczne za rok 1892. — J . Trejdosiewicza, Objaśnienia do mapy geologicznej 
gub. Lubelskiej. — K. Koziorowskiego, Rudy żelazne ze wschodniego okręgu górni
czego. — J. Paczoskiego, Przyczynki do znajomości flory krajowej. — K. Drymmera, 
Sprawozdanie z wycieczki botanicznej w okolicach Koła i Sompolna. — B. Eichlera, Ma- 
teryały do flory wodorostów z okolic Międzyrzeca. — W. M. Kozłowskiego, Przyczynek 
do flory wodorostów z okolic W arszawy. — A. Mochlińskiej, Rośliny zebrane w gub.

Wołyńskiej. — J . Eismonda, Studya nad pierwotniakami z okolic W arszawy. 
T o m  H F  z a  r o k  1 S 0 4  znajduje się pod prasą, i wkrótce wyjdzie z druku. 
Prenumeratę w ilości rb. 5, a z przesyłką 5 rb. 50 kop. można nadsyłać pod adresem 

Wydawnictwa Pam iętnika Fizjograficznego, Krakowskie Przedmieście, 66.

h  " W y s z e d ł  z  p o c i  p r a s y

ERAZMA MAJEWSKIEGO

Słownik nazwisk zoologicznych i botanicznych
POLSKICH.

Tom I  (polsko-łaciński), in 4°, str. L X IV +546, na pap, wel. CENA rs. l O  kop. 5 0 .

Tom I I  (łacińsko-polski) cz. 1, str. L X + 4 6 6 , na pap. welin. CENA TS. H -  

n\ Do nabycia we wrszystkich księgarniach.
^  G łów ny skład: E . W  en.de i S-ka w  W arszaw ie.

UKT e  i  c  l i .  o  »  u .  i  u .
poświęcony dwutyg. „PRZEGLĄD PEDAGOGICZNY”, zawiera:

1) A rtykuły z h y g ie n y , p s y c h o lo g i i ,  Poradnik wychowawczy.
2) O g ró d e k  d z ie c ię c y ,  gry, pogadanki, zajęcia dla małych dzieci.
3) m e t o d y c z n y  k u r s  nauk-, plan, podręcznniki i wskazówki do wykładu 

przedmiotów w nauczaniu domowem.

KURS SAMOKSZTAŁCENIA
dla dorosłych, ułożony przez P. Chmielowskiego, W ł. Dawida, S. Dicksteina, M, Flaum av 
Z. Herynga, C. Jellentę, T. Korzona, A. A. Kryńskiego, L. Krzywickiego, W ł. M. Koz
łowskiego, W. Nałkowskiego, i Wł. Połkotyckiego. — W r. 1895 wyszły: KLASY FI- 
KACYA NAUK, AN TROPOLOGIA i ESTETYK A. W  r. 1896 drukować się będą: 

F iz y k a ,  B io lo g ia ,  P s y c h o lo g ia  i F ilo z o f ia .
C en a  „F r z e g l .  P e d a g o g kwartalnie l-s. 1,50, z przesyłką rs. 1,75.

 ' ADRES: W a r s z a w a ,  Z ł o t a  2 6 .______________ ________

Wyszła z druku i je s t do nabycia we wszystkich księgarniach:

ARYTMETYKA W ZADANIACH
przez S. D ickstein a.

Część I I I .  Stosunek. Proporcyonalnośó. Kwadraty. Sześciany. Zadania różne. 8-ka mała, 
str. 2 49. Cena egzemplarza w kartonie kop. 80.

/ I o3Bojicho IIcH sypoio . B a p w a E a , 19 A n p tJ ta  1896 r .  Warszawa Drak Emila Skiwskiego.


