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0 trzęsieniach i wybuchach 
«•

podmorskich.0

W  podoimy sposób jak  na lądzie stałym, 
tak  też iv na dnie oceanu mogą, się odbywać 
wybuchy wulkaniczne i trzęsienia ziemi. Gdy 
wszakże na lądzie stałym zdarzenia takie-do
stępne były dla niezliczonych dostfzeźeń 
i badań, których ra/ultaty  zużytkowane być 
mogły w dziełach, zupełnie inaczej rzecz się 
ĵna z podpbnemi objawami przyrody, które 

występowały na m orzu.' Przyczyny tego są 
• jasne. Ludzie żyją przeważnie na lądzie, 

ci zaś, co przebywają na morzu, nie są ba
daczami przyrody. W każdym wszakże r a 
zie, jedyną możność zebrania i rozpatrzenia 
tych zjawisk nastręczają nam sprawozdania 
kapitanów okrętowych. Do celu zaś nie 
m(oże doprowadzić drobna liczba takich spra
wozdań, przypadkowo wydobytych; z ogrom

I .
*) W edług streszczenia, podanego przez „Na- 

turwissenscliaftliche Rundschau” .

Y\

nej dopiero ich ilości na zjawiska te rozlać 
się może jasne światło. Takiem rozpatrze
niem obfitego materyału zajął się p. E. Ru- 
dolph. i rezultaty swych mozolnych poszuki
wań ogłosił w t. I  i I I  pisma „Beitrage zur 
Geophysik”. Przytacza on mnóstwo spra
wozdań kapitanów, o ile one dotyczą trzęsień 
i wybuchów podwodnych, rozbiera je kry
tycznie i zestawia W grupy z różnych punktów 
widzenia rozpatrywane, a stąd nietylko daje 
potwierdzenie faktów znanych i silniej je 
uzasadnia, ale też wykrywa i szczegóły nie
znane.

Tak przedewszystkiem co do rozkładu 
geograficznego tych objawów, poznajemy, źe 
podobnie jak  na lądzie, tak też i na morzu 
występują one głównie w pewnych, oznaczo
nych okolicach. Analogią tę łatwo zrozu
mieć można; przyczyny bowiem w'ybuchu 
wulkanicznego lub trzęsienia ziemi jednakie 
są na lądzie, jak  i na dnie morskiem, objawy 
tylko w obu razach nie zawsze są zgodne. 
Godna uwagi jest zwłaszcza obfita w trzęsie
nia strefa w oceanie Atlantyckim, ciągnąca 
się w kierunku równika i otaczająca skałę 

, św. Pawła.
Gdy dno morskie doznaje wstrząśnienia 

przez uderzenie z dołu ku górze, to wstrzą- 
śnienie takie rozprzestrzenia się dalej przez
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wodę, aż udziela się przebywającym tam 
właśnie okrętom. Tak jak  na lądzie, na tę
żenie różnych trzęsień morskich być może 
bardzo rożnem, a na podstawie określeń 
i porównań, używanych przez kapitanów, 
autor oznaczył dziesięć stopni trzęsień, we
dług ich natężenia. Przy stopniu najniższym 
wstrząśnienia okrętu zgoła uczuć nie można, 
daje się słyszeć tylko szum, jakby linę z po
kładu opuszczano. Przy trzęsieniach sil
niejszych objawy wzmagają się coraz bar
dziej, aż wreszcie przy stopniach najwyż
szych okręt drży, „jak liść osiny”, albo „we 
wszystkich spojeniach trzeszczy” i rozluźnia 
się nawet, a ludzie w górę wyrzuceni zostają, 
podobnie jak  i wszelkie ciężkie przedmioty. 
Przy jednem i tem samem trzęsieniu nastę
pujące jedne po drugich uderzenia mogą być 
bardzo różnej mocy, jeden więc i ten sam 
okręt rozmaicie silnym ulega wstrząśnieniom. 
Ale też różne okręty w pewnych odległo
ściach między sobą rozrzucone, jedno i toż 
samo uderzenie uczuwać mogą z rożnem na
tężeniem. To można było z góry przewidy
wać, jak  na lądzie bowiem, tak też i na mo
rzu wstrząśnienie najsilniejszem być musi 
w „epicentrum”, to jest w punkcie po
wierzchni, który przypada w kierunku pio
nowym ponad centralnym punktem trzęsie
nia, znajdującym się w głębi; dokoła tego 
punktu trzęsienie w okręgach coraz rozleg- 
lejszych coraz bardziej słabnie. Tak np. 
podczas trzęsienia 31 sierpnia 1885 r. ze 
sprawozdań trzech okrętów, płynących w pew
nej między sobą odległości, 'okazuje się, że 
kapitan jednego z nich wyrzucony został 
nagle z łóżka, gdy na drugim, bardziej od
ległym od epicentrum, uczuto jedynie silne 
wstrząśnienie, a na trzecim słyszano szmer 
zaledwie.

Jak  natężenie, tak też i trwanie trzęsienia 
bardzo jest różne. Tego również oczekiwać 
można było oczywiście przez analogią do 
trzęsień ziemi, co zresztą dotyczę i niektó
rych innych, przez autora wyprowadzonych 
wniosków. Trwanie przeważnej liczby trzę
sień wynosi od jednej sekundy do jednej 
minuty. Znajdują się wszakże wzmianki, że 
okręt drżał bez przerwy przez dwie, trzy 
i pięć minut, a nieszczęśliwa „Donna Eveli- 
na”, pod kapitanem Tooren, dnia 16 listopa
da 1889 r. na Atlantyku północnym trzęsła

się wciąż przez pół godziny. Jak  zaś i przy 
tych zjawiskach natura przeważnie środka 
się trzyma, świadczy to, że z 225 trzęsień 
29 odpowiada stopniom najsłabszym, I  do 
I I I ,  55 stopniom najwyższym Y II  do X , 
gdy 134 trzęsienia wyrażają się przez stopnie 
pośrednie, IV  do VI.

Wstrząśnienie przechodzi nietylko na okrę
ty, ale udziela się również i powierzchni wo
dy. W  każdym jednak razie działanie trzę
sienia na wodzie jest słabsze, aniżeli na lą
dzie, o czem łatwo przekonywają te trzęsie
nia, które dotykają zarazem wybrzeży i mórz 
sąsiednich. Widocznie woda wywiera wpływ 
przytłumiający na drgania, przez dno mor
skie jej udzielane. Stąd też wypływa, że 
jedno i toż samo trzęsienie silniej daje się 
uczuć na okrętach, znajdujących się na wo
dach płytkich, aniżeli na statkach, które 
współcześnie żeglują po wodach głębokich. 
Ciekawem jest też dostrzeżenie, źe trzęsienia 
gwałtowne, to jest takie, które na okrętach 
dają się silnie uczuć, bynajmniej nie zawsze 
wzniecają ruch gwałtowny wody morskiej; 
niekiedy, gdy morze przed trzęsieniem jest 
spokojne, nie można i podczas trzęsienia 
dostrzedz najsłabszego nawet poruszenia 
wody. W  niektórych znów innych przypad
kach powierzchnia morza ulega potężnym 
zakłóceniom, które wszakże nie są zgoła po
dobne do falowań prawidłowych, przez wiatr 
wznieconych; ruchy podczas trzęsienia morza 
są nieregularne, woda kłębi się ze wszyst
kich stron, a zjawisko to kapitanowie okrę
tów zgodnie przyrównywają do wrzenia wo
dy. W  jednem sprawozdaniu znajduje się 
wiadomość, źe morze wzbiło się nagle w po
staci słupa do wysokości 80 stóp, a zjawisko 
to powtarzało się jeszcze kilkakrotnie, choć 
z natężeniem coraz słabszem. Przedstawia 
się tu wyraźnie objaw podwodnego wybuchu 
wulkanicznego, odpowiada to bowiem zjawis
kom, które sprowadza eksplozya torped 
pod wodą. Inny znów kapitan przytacza, że 
morze w całej swej masie przez trzy sekundy 
podnosiło się jakby sklepienie, przyczem 
gładka jego powierzchnia pozostała zupełnie 
niewzburzoną. W  zjawisku tem dostrzega- 
my wpływ silnego uderzenia, wdzierającego 
się ze znacznej głębokości, które powierzch
nię morza podniosło, jakby guz olbrzymi. 
W niektórych też razach przebiega wodę
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kilka fal wyjątkowej wysokości,—jestto na
stępstwo podniesienia się wody, które miało 
miejsce wznacznem oddaleniu; opad tak pod
niesionego morza sprowadza fale współśrod- 
kowe, podobne do fal wzniecanych rzuceniem 
kamienia.

Podobnie jak  przy trzęsieniach lądowych, 
dają się też i przy trzęsieniach morskich sły
szeć szmery, z głębi pochodzące. Porówny
wają je sprawozdawcy bądź do przewlekłego 
grzmotu, bądź do syku pary, wydobywającej 
się z kotła, bądź do szumu, jaki sprawia 
przesuwanie się statku po rafie skalistej. 
Nie zawsze jednak szmer istotnie z głębi po
chodzi; niekiedy wydaje go sam okręt, gdy 
w drgania zostaje wprawiony.

W  niewielu tylko razach mógł Rudolph 
oznaczyć szybkość, z jaką się trzęsienie roz
przestrzeniało, trzeba bowiem do tego, by 
dwa znacznie między sobą oddalone okręty 
dostarczyły skazówek o chwili, gdy dało się 
na nich jedno i toź samo uczuć trzęsienie. 
Z  zestawień tych okazała się średnia pręd
kość 125 m na sekundę, czyli prawie 4 mile 
morskie na minutę.

T. R.

Znaczenie antropo-geograficzne

rozwoju wybrzeży.

(Dokończenie).

II.

Mówiąc o znaczeniu rozwoju wybrzeży, 
musimy teraz przejść do historyi ludów za
mieszkujących kraje nadbrzeżne i zastano
wić się nad tem, jaki wpływ mógł wywrzeć 
rozwój wybrzeży na ich żeglugę, stosunki 
handlowe i t. p. Mało jednak dotychczas 
zwracano uwagi na to, źe wpływ rozwoju 
wybrzeży, jak i wogóle stosunków geogra
ficznych zmienia się z biegiem czasu, osobli
wie co do swego natężenia. Zwykło się np. 
wysoko rozwiniętą żeglugę i handel greków

starożytnych tłumaczyć silnym rozwojem 
wybrzeży. Ten warunek jednak nie zmienił 
się dotychczas, podczas gdy handel i żegluga 
dzisiejszych mieszkańców Grecyi pozostały 
daleko w tyle. Nad tą okolicznością chciał
bym się nieco szerzej zastanowić.

„Każdy gatunek, czy ludzki, czy zwierzę
cy, czy roślinny—mówi Spencer (Zasady so- 
cyologii, tom I, str. 16, tłum. Potockiego) — 
zwiększa się lub zmniejsza pod względem 
liczby, rozszerza lub zacieśnia obszar swego 
zamieszkania, przesiedla się lub pozostaje na 
miejscu, zachowuje dawny' rodzaj życia lub 
przybiera nowy, za sprawą zjednoczonych 
wpływów swej własnej przyrody wewnętrz
nej, oraz działań zewnętrznych, organicz
nych i nieorganicznych”. Do tych działań 
zewnętrznych zaliczyć należy klimat, własno
ści terenu i t. p., zwane przez Spencera 
czynnikami pierwotnemi w odróżnieniu od 
pochodnych, które stają się skutkami czynni
ków pierwotnych i wewnętrznej organizacyi 
człowieka a przyczynami późniejszej fazy 
rozwoju kultury. Objaśnię to przykładem. 
Człowiek pierwotny, nieznający odzieży ani 
ognia, był zmuszony żyć na przestrzeniach 
wskazanych przez temperaturę, konieczną do 
utrzymania życia. Skoro jednak zaczął uży
wać ognia, okrywać się skórami zwierząt, 
mógł posunąć się o pewną ilość stopni geo
graficznych dalej ku biegunowi. Widzimy 
więc, źe czynniki pierwotne osłabły dla niego 
w tym stosunku, w jakim wzrosły pochodne. 
Pochodnemi w tym przypadku są użycie 
ognia i odzieży.

Postępując dalej w kierunku, jaki wska
zuje rozwój ludzkości aż do naszych czasów, 
zrozumiemy łatwo, że cały obecny stan 
nauk, sztuk, przemysłu, handlu jest takim 
systemem czynników pochodnych i źe wzrósł 
on o tyle, o ile zmniejszyły się czynniki pier
wotne. Przebicie np. góry św. Gotarda zna
czy, źe góra ta, jako przeszkoda w komuni- 
kacyi dla nas nie istnieje. Mimochodem 
zaznaczę tu, źe podobne myśli wypowiedział 
ekonomista amerykański Carey w swojej 
„Nauce społecznej”.

Stwierdzić to możemy na historyi żeglugi 
i handlu, uważając jak z biegiem czasu, wraz 
z ulepszeniami w zakresie żeglugi, przesu
wała się ona z mórz śródlądowych, posiada
jących wielką ilość wysp i silny rozwój wy
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brzeży na coraz to otwartsze okolice, wresz
cie na pełny ocean. I  tak: u fenicyan roz
kwit żeglugi wypada około r. 1000 przed 
Chr. za Hirama II. Porty: Sydon, Tyr. 
Po nich objęli spuściznę grecy, u których 
rozkwit przypada mniej więcej na czasy Pe- 
rykiesa około 420 r. Porty: Ateny, Korynt, 
Sikyon, Milet, Samos, Aegina. U karta- 
gińczyków żegluga kwitnie do wojen puni- 
ckich (260 r. przed Chr.). Port główny 
Kartagina. Następuje Rzym, którego roz
wój żeglugi i handlu datuje się od wojen 
punickich. Upadek świata starożytnego, 
wędrówki ludów położyły kres spokojnemu 
rozwojowi handlu i żeglugi. Żegluga ze- 
środkowuje się w Bizancyum. Później nieco 
występują, arabowie, których najznakomitsze 
porty znajdowały się w Dżidda, Tunisie, 
Bimah, Algierze, Tangerze, Ceucie. Od 
X  w. występują na pierwszy plan włoskie 
miasta Amalfi, Wenecya, Genua, a także 
Marsylia i Barcelona.

Tymczasem na północy już wcześnie roz
winęła się żegluga u Normanów. Za K aro 
la Wielkiego dobiły się znaczenia miasta 
nad morzem Baltyckiem, Julin, Szczecin, 
wyspa Rugia i miasto Whizby na Gotlandyi. 
Pierwszy związek kupców niemieckich na 
Gotlandyi powstał w r. 1229, Hanza zaś 
w r. 1239. W wieku X I I I  i X IV  doszły do 
rozkwitu miasta niderlandzkie Briigge, Gan
dawa;' w wieku zaś X V  i pierwszej połowie 
X V I Antwerpia.

Miastom włoskim zadał cios Vasco de 
Gama, opływając Afrykę i odkrywając dro
gę morską do Indyj. Odtąd datuje się 
wzrost Portugalii, której rozkwit przypada 
na czasy panowania Joaa I I I  (1521—1557). 
Port: Lizbona. Hiszpania zaś stanęła
u szczytu świetności w początkach panowania 
Filipa I I  (1556), lecz wkrótce handel obu 
tych państw zaczął się chylić ku upadkowi.

Po Antwerpii do pierwszorzędnego zna
czenia przyszedł Amsterdam w wieku X V I 
i X V II. Lecz w r. 1654 Cromwell podko
pał handel holenderski wydaniem znanych 
aktów nawigacyjnych. Odtąd datuje się 
szybki wzrost Anglii jako potęgi morskiej, 
a także Francyi. Wreszcie w r. 1783 uzys
kują niepodległość Stany Zjednoczone.

Z tego widocznem jest, jak  potęga mor
ska państw przesuwała się z postępem czasu

wzdłuż wybrzeży, szczególnie północnych, 
morza Śródziemnego w kierunku zachodnim, 
tudzież w tym samym kierunku wzdłuż wy- 
bi'zeży morza Bałtyckiego i Północnego, ku 
oceanowi Atlantyckiemu, czyli innemi słowy, 
jak  czynniki pierwotne, jakiemi są blizkość 
przeciwległych wybrzeży i wysp i rozwój 
wybrzeży słabły coraz to bardziej, oczywiście, 
wraz z równoczesnym wzrostem czynników 
pochodnych, t. j. ulepszeń i wynalazków 
w dziedzinie żeglugi. Dla antropo-geografii 
wynika stąd ważna wskazówka, polegająca 
na tem, że im bardziej cofać się wstecz bę
dziemy, tem silniej musimy, tłumacząc roz
wój jakiegoś państwa, np. Grecyi, Rzymu, 
zaznaczać wpływy zewnętrzne, t. j. wpływ 
klimatu, terenu i t. p. Jeżeli zaś tłum a
czymy wypadki nowsze, w mniejszym stopniu 
uwzględniać je musimy, silniej zaś czyn
niki pochodne .i ich wpływy socyologicznej 
natury.

I II .

Zaznaczyłem już, że wzory na oznaczenie 
rozwoju wybrzeży mają źródło w tem przy
puszczeniu, że rozwój wybrzeży wywiera 
doniosły wpływ na kulturę zamieszkujących 
je  narodów. Dadzą się one sprowadzić do 
dwu grup: grupy Rittera, odpowiadającej na 
pytanie, ile jednostek mierniczych powierzch
ni lądu przypada na jednę taką samą jed 
nostkę mierniczą długości wybrzeży—i grupy 
Nagła, Schultzego, Pencka, odpowiadającej, 
ile razy długość wybrzeży jest większa od 
obwodu koła lub obwodu podstawy czaszki 
kulistej, której powierzchnia jest równą po
wierzchni danego lądu. Wskutek tego, że 
cel tych wzorów jest inny, liczby oznaczające 
rozwój wybrzeży poszczególnych części świa
ta, opracowane według rozmaitych wzorów, 
wypadają rozmaicie. Związek więc ten mię
dzy rozwojem wybrzeży, a kulturą narodów 
starano się oznaczyć w sposób ścisły i słusz
nie, każda bowiem umiejętność, a zatem 
i antropo-geografia powinna dążyć do tego, 
aby była umiejętnością ścisłą. Już z tego 
względu idea ścisłego oznaczenia rozwoju 
wybrzeży przedstawia doniosłe znaczenie.

Gdzież jednak druga strona tego równa
nia, t. j. skutki lub przynajmniej funkcye
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rozwoju w historyi ludzkości? Słuszną, robi 
uwagę Ratzel w „Antropo-geografii”, źe 
chcąc na to pytanie odpowiedzieć, trzeba na
przód wiedzieć na czem polega oddziaływa
nie morza na stosunki człowieka i jak  daleko 
w głąb lądu sięga wpływ jego. Na tem opie
ra  się projekt Rohrbacha (Ueber ś mitlere 
Grenzabstaende, Pet. Mt. 1890, str. 91) po
dzielenia każdej części świata na pewne 
strefy, idące równolegle z wybrzeżami i przy 
ich pomocy badania, jak  wraz z posuwa
niem się w wnętrze lądów wpływ morza 
niknie. Ten sposób służy jednak do śledze
nia funkcyj rozwoju w przestrzeni, ale nie 
w czasie.

Są dwie drogi badań, jak  wiadomo, deduk
cyjna i indukcyjna. Dedukcja nie może być 
tu  wcale użytą, a to z powodu, źe w funk- 
cyach rozwoju wybrzeży, którychby można 
rozróżnić najważniejszych trzy, t. j. wzrost 
żeglugi ludów zamieszkujących wybrzeża, 
ich gęstość zaludnienia i rodzaj zatrudnienia, 
komplikuje się tyle jeszcze innych czynni
ków pierwotnych i pochodnych, że tej praw
dy, że wraz z silniejszym rozwojem wybrzeży 
musi nastąpić wzrost żeglugi i gęstość za
ludnienia na wybrzeżach, niepodobna utrzy
mać w szczegółach, a fakty, jak np. Wene- 
cya, Genua, Hanza, w wiekach średnich 
pierwszorzędne pod względem rozwoju, że
glugi i handlu, zadają kłam podobnemu 
twierdzeniu.

Metoda indukcyjna znowu wobec wielu 
komplikujących się czynników przedstawia 
wielkie trudności. Tą drogą stara się iść 
Halni (Beinerkungen ueber einige Aufgaben 
der Verkehrsgeographie und Staatenkunde, 
Zeitschrift fuer wiss. Geogr. 1885, str. 119) 
i Ratzel (Die Kuesten, Antropogeographie 
I, str. 228). Halm, rozpatrując wybrzeża 
Europy, jako najróżnorodniejsze pod wzglę
dem morfologicznym, sprowadza te, które 
przedstawiają pewne podobieństwa do siebie 
pod tymże względem, oraz co do rodzaju za
jęć ludności, do pewnych typów. Typów tych 
znalazł on dziesięć: norweski, asturyjski, 
cymbryjski, szwedzki, śródziemnomorski, 
normandzki, gaskoński, fryzyjski, wschodnio- 
pruski i wenecki. Ozy jednak wybrzeża ca
łej ziemi wszelkiego rozwoju i rozczłonkowa
nia dadzą się podciągnąć pod te typy i czy 
typy te wszędzie wywierać będą podobne

wpływy na człowieka—wątpić należy. Typ 
norweski wybrzeży działa nadzwyczaj ujem
nie na rozwój dróg i kolei żelaznych. Kwe- 
gtyą, jednak jest, czy wszystkie wybrzeża, da
jące się podciągnąć pod ten typ, np. Chili 
południowe, posiadać będą tę samę włas
ność. Jeżeliby zaś posiadały, to jeszcze 
kwestyą jest, czy to należy policzyć na kai'b 
stosunków morfologicznych, czy klimatycz
nych, czy rozwoju wybrzeży. To samo da 
się powiedzieć co do klasyfikacyi wybrzeży 
Ratzla. W artość kulturalna wybrzeży nie 
zależy jedynie od tego, co nam okazały po
przednie wzory. Zależy ona, jak to Halm 
zauważył, głównie od trzech warunków: od 
przystępności ze strony morza, od podatno
ści do osiedlenia stałego i od łatwości komu- 
nikacyi między wybrzeżem a wnętrzem k ra
ju. Zaliczyć tu trzeba jeszcze blizkość prze
ciwległych wybrzeży, sąsiednich wysp, oraz 
ilość tychże. Może być, że warunek ten 
wartości wybrzeży dla człowieka obecnie jest 
słabym, a to skutkiem czynników pochod
nych, lecz w każdym razie ęie równa się 
jeszcze zeru, a jak to łatwo na starożytnej 
Grecyi udowodnić, należał on do pierwszo
rzędnych. Wszystkie te warunki są złożone 
z czynników—i tak: przystępność od strony 
morza zależy od prądów morskich, ich siły 
i kierunku, od wiatrów, stosunków klima
tycznych, ukształtowania wybrzeży i nagro
madzenia wysp. Jest rzeczą prawie niemożliwą 
wszystkie te okoliczności przedstawić w jedr 
nym skombinowanym wzorze. Gdy jednak 
bierzemy pod uwagę większe pasy wybrzeży, 
wszystkie te okoliczności się zmieniają i wy
równywają, a poprzednie wzory na oznacze
nie rozwoju wybrzeży, mają w tym przypad
ku swoję wartość i celowość. Tak też poj
muje rzecz tę Ratzel (Antropogeographie, 
str. 233) mówiąc, źe jeżeli chodzi o przy
stępność, to długość linii wybrzeży w porów
naniu z powierzchnią, należy oznaczyć. 
Wzory więc na oznaczenie rozwoju wybrzeży 
posiadają wartość swoję, nie trzeba ich tylko 
stosować do zbyt małych powierzchni. W tym 
bowiem przypadku wydawać się może, że 
skutki, jakie się zwykło przypisywać rozwo
jowi wybrzeży, nie istnieją. Ratzel np. po 
przejrzeuiu wielu państw, posiadających 
w ciągu historyi rozwiniętą żeglugę a zara
zem i handel, dochodzi do wniosku, że, aby
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te  potężne skutki nastąpiły, niezawsze trzeba 
wielkiego rozczłonkowania i rozwoju wybrze
ży, lecz wogóle jednego przystępu od strony 
morza, często wystarcza jeden jedyny port. 
Wniosek ten jest zupełnie nieusprawiedli
wiony. Jeżeli bowiem Fenicya, Piza, Ge
nua, Wenecya, Barcelona nie posiadały wca
le silnie rozwiniętych wybrzeży i często ich 
okręty wychodziły z jednego portu, to prze
cież gdyby Fenicya nie posiadała w pobliżu 
wysp Egejskich, gdyby wogóle nie leżała nad 
morzem Śródziemnem, bezwątpienia nie do- 
szłaby do tego znaczenia, jakie posiadała. 
To samo dotyczę innych państw wymie
nionych.

Widzimy stąd, źe takie historyczne, in
dukcyjne przeglądanie faktów' w celu stwier
dzenia, czy rozwój wybrzeży posiada jaki 
wpływ i w jakim stopniu, jest nie do prze
prowadzenia, jak  zresztą wogóle w kaźdem 
zadaniu, w którem się komplikuje mnóstwo 
najrozmaitszych czynników. To zaś, co do
tychczas zrobiono w tym kierunku, to stoso
wanie rozwoju wybrzeży do tłumaczenia 
żeglugi, handlu, odkryć geograficznych i t. d. 
wygląda zupełnie tak samo, jakgdyby ktoś, 
po poznaniu charakteru wielu osobistości 
sądził, że |głód i nędza lub jakikolwiek inny 
czynnik u wszystkich ludzi wywoła zawsze 
ten sam skutek.

Tam, gdzie nie można kierować się bada
niem doświadczalnem przedmiotów pojedyń- 
czych lub zbiorowych, ani drogą indukcyi 
ani dedukcyi, tam metoda statystyczna jedy
nie może coś uczynić. Tą metodą możemy 
tylko poszukiwać związków, jakie zachodzą 
między rozwojem wybrzeży a jego funkcya- 
mi. Związki te, jak  teorya statystyki uczy, 
możemy wyszukać, biorąc pod uwagę większe 
masy tak co do przestrzeni, jak  co do czasu. 
Jestto  bowiem t. zw. prawo liczb wielkich 
a raczej siła tkwiąca w nich, że w liczbie 
wielkiej prawidłowość wychodzi na jaw (Mei- 
tzen, Geschichte, Theorie und Technik der 
Statistik, 1880, str. 117). Mając to na 
uwadze, zestawmy rozwój wybrzeży pojedyn
czych części świata, wedle wzorów Rittera 
i Schultzego, z bilansem handlowym tychże 
z r. 1879/80, wedle wyznaczenia północno
amerykańskiego biura statystycznego, w mi
lionach dolarów (Beer, Geschichte des Welt- 
handels, I I)  :

Rozwój wybrzeży

Część św iata
wedle 

R itte ra  Schultze- Przyw óz Wywóz Razem
na  V go

E u ro p a .. 288 3,60 4 382 5 396 9 778
Ameryka 523 3,40 1289 948 2 237
A zya.. .  . 733 2,60 654 571 1225
Australia 539 1,45 215 246 561
Afryka. . 1128 1,40 187 169 356

Zachodzi tylko pewna dysharmonia cyfr 
między rozwojem wybrzeży Azyi i Australii 
(wedle Rittera) i Europy i Ameryki (wedle 
Schultzego), a bilansem handlowym tych 
części świata. Nieprawidłowość tę możnaby 
wytłumaczyć. Daleki wszakże jestem od 
poszukiwań przyczynowości w powyższej 
tabliczce cyfr i oznaczenia wartości czynnika 
rozwoju wybrzeży, a to z powodu, że w roz
woju wybrzeży tych części świata należałoby 
wprzód wyłączyć te wybrzeża, które dla 
handlu pozostają bez znaczenia, jak wy
brzeża północne Ameryki, Azyi. Następnie 
zaś rozwój wybrzeży należy porównywać nie 
z pewną fazą rozwoju handlu, jak  np. w ro
ku 1879/80, lecz z rozwojem jego, to jest 
z średnim przyrostem rocznym bilansu hand
lowego, wszakże, jak  widzieliśmy, już cyfry 
poprzednie są dość charakterystyczne. W  każ- 

: dym razie np. w cyfrze przedstawiającej 
handel ogólny Europy mieści się czynnik 
rozwoju wybrzeży, tak, że możnaby napisać 
9 778 =  f  (288 x) znacząc przez x wszyst
kie inne czynniki pierwszorzędne, znajdujące 
się w związku z rozwojem handlu.

Chcąc szukać tej zależności na mniejszych 
płatach lądu, nie otrzymamy jej. Grecya 
posiada najsilniejsze rozwinięcie się wybrze
ży a stosunkowo do innych państw małą siłę 
morską, Wielka Brytania zaś posiada ją  
w tym stopniu, w jakim wszystkie inne 
państwa razem jej nie mają. Idąc w tym 
kierunku jeszcze dalej i chcąc szukać wpływu 
rozwoju wybrzeży na indywiduach, miastach, 
nie będziemy się dziwić, że uzyskamy rezul
taty, zdające się przeczyć jakiemukolwiek 
wpływowi, dlaczego zaś—już wyżej wyjaś
niłem.

Co do gęstości zaludnienia na wybrzeżach, 
należy się spodziewać, że rozwój tychże wy
wiera nań pewien wpływ, albowiem, jeżeli 
wybrzeża wogóle wywołują pewne zgęszcze- 
nie ludności, dając środki utrzymania czy to
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z rybołóstwa, czy z prowadzenia handlu 
przybrzeżnego, to jasnem jest, że większa 
długość i pogięcie linij wybrzeży wywoła 
większe zgęszczenia, co uzmysłowić sobie 
można a priori w następujący sposób. Niech 
fig. 7 wyobraża nam półwysep pewien; śred

nia odległość od morza niech wynosi 15 km —
— AB =  AG, odpowiadającą pewnemu prze
ciętnemu zgęszczeniu. Na powierzchni ABC, 
jak  to cień uwidocznia, stykają się obie 
strefy o równej odległości 15 km, wskutek 
czego spodziewaćby się należało na tem 
miejscu daleko silniejszego zgęszczenia lud
ności.

W  pierwszej części niniejszej rozprawki 
widzieliśmy różnicę, jaka zachodzi między 
rozwojem a rozczłonkowaniem wybrzeży. 
Różnicy tej odpowiada różnica w ich funk- 
cyach. Funkcyą rozczłonkowania jakiegoś 
lądu jest odseparowanie go od reszty, tak 
że zazwyczaj historya ludów, zamieszkują
cych kraje silnie rozczłonkowane, tchnie od
rębnością, jak  np. półwysep arabski, hindus- 
tański. Poruszyłem to dlatego, że pierwot
nie identyfikowano rozwój wybrzeży z roz
członkowaniem.

Na tych funkcyach rozwoju wybrzeży, któ
re wyliczyłem, nie kończy się jednak wpływ 
jego. Żegluga bowiem, handel, zaludnienie 
na wybrzeżach wywierają dalsze skutki na 
życie społeczeństwa. Historya uczy, źe 
państwa, które uprawiały pierwszorzędną 
żeglugę i handel morski, posiadały i nieza
wisłość polityczną. Jak  zaś wpływają te 
okoliczności na podział pracy, na walkę klas 
i inne czynniki pochodne, to badanie należy 
do właściwej socyologii. Ta bowiem szuka 
związków między pochodnemi, antropo-geo- j  

grafia zaś między pierwotnemi a pochodnemi 
czynnikami, jakkolwiek zaprzeczyć się nie da, |

że pojęcie socyologii jest ogólniejsze i zawie
ra w sobie antropo-geografią. Zbadawszy 
i te pośrednie skutki, dowiedzielibyśmy się 
dopiero, jakie znaczenie posiada rozwój wy
brzeży, a idea ścisłego określenia tychże 
jest celowym, olbrzymim krokiem do pozna
nia tego znaczenia i wymaga też ścisłego 
oznaczenia drugiej strony równania. Gdyby 
zaś tego nie udało się dopiąć zapomocą sta
tystyki, to i pierwsza strona temsamem, t. j. 
idea wpływu wybrzeży, pozbawiona będzie 
w antropo-geografii wszelkiej doniosłości.

Benon Janowski.

POGLĄDY NAUKOW E 

n a

czynniki, kierujące kształtowaniem się 
ustrojów.

(Dokończenie).

Z powyższego przeglądu teoryi weisman- 
nowskiej okazuje się, że ten znakomity uczo
ny wyprowadza zdolności formacyjne tworów 
żyjących z umieszczonej w nich substancyi 
czyli plazmy twórczej o nader zawiłej orga- 
nizacyi. Rozwój jajka zależy w istocie nie 
od działania zewnętrznych czynników fizycz
nych, ale od drobniutkich, zawiłych narzą
dów, wchodzących w skład plazmy rozrod
czej i rozmieszczonych tam w ściśle określo
nym porządku. Przyszła postać ustroju, 
powstającego z jajka zapłodnionego, znajdu
je  się w ostatniem jakby z góry przygotowa
na czyli „preformowana”, przebieg rozwoju 
już ściśle jest wytknięty, układanie się cząs
tek odbywa się wedle dokładnie określonego 
wzoru. Pogląd taki stanowi, jak sam Weis- 
mann przyznaje, pod pewnym względem po
wrót do t. z w. teoryi ewolucyjnej czyli pre- 
formacyjnej biologów X V III  wieku, utrzy- 

' mujących, źe w jajku lub plemniku znajduje 
j  się nader drobny wprawdzie, lecz pod wzglę- 

j  dem formy już zupełnie gotowy zarodek,
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który, odżywiając się materyałem nagroma
dzonym w jajku, powoli wzrasta i dojrzewa. 
W  narządach rozrodczych tego zarodka miał 
być już przygotowany jego potomek, u tego 
wnuk i t. d. Tym sposobem w narządach 
rozrodczych Adama lub Ewy istniał już 
w zaczątku cały ród ludzki aż do najodleg
lejszej przyszłości. Wyobrażano sobie owo 
włonienie jednego zarodka w drugi na podo
bieństwo zbioru pudełek o różnej wielkości, 
ułożonego w taki sposób, że w pierwszem 
mieści się drugie, w drugiem trzecie i t. d., 
a pogląd taki nazwano po niemiecku „Ein- 
schachtelungstheorie”.

Niedorzeczność podobnego tłumaczenia tak 
jest uderzająca, że dziwić się należy, jak 
mogło zjednać sobie zagorzałych obrońców 
w szeregach pierwszorzędnych badaczów przy
rody owego czasu. Jeżeli jednak uwzględni
my, że niepodobna wyobrazić sobie, jak 
z jednorodnej napozór mieszaniny cząstek 
materyalnych pod wpływem prostych czyn
ników fizycznych (ciepła, wilgoci, tlenu) po
wstać może organizm złożony, chyba że ru 
chami cząstek kieruje jakaś ukryta w jajku 
istota obdarzona świadomością swych celów, 
to stają się zrozumiałemi powody, które 
skłoniły trzeźwe nawet umysły do przyjęcia 
w jajku jakiegoś ściśle przeznaczonego ładu, 
jakiejś złożonej organizacyi, zniewalającej 
cząstki materyalne do wykonywania swych 
ruchów w dokładnie zakreślonym kierunku, 
a takiej organizacyi nie umiano w owych 
czasach inaczej sobie wyobrazić, jak  tylko 
pod postacią gotowego już zarodka, ponie
waż istotny przebieg początkowego rozwoju 
wówczas nie był jeszcze zbadany. Istnieje 
więc w samej rzeczy pewna łączność pomię
dzy dawniejszym i obecnym poglądem pre- 
formacyjnym, ale uwzględnić tu należy, że 
obecni biologowie nie przyjmują już owego 
fantastycznego włonienia gotowych zarod
ków, lecz tylko uporządkowanie cząstek 
czynnych, które przyswajają sobie substan- 
cye odżywcze, rosną i mnożą się przez prosty 
podział, a zatem powstają nanowo, choć przy 
udziale istniejących już podobnych uorgani- 
zowanych cząsteczek. I  w samej rzeczy, jak 
można inaczej wyobrazić sobie sprawy roz
wojowe, jeżeli się odrzuci przypuszczenie 
owych czynnych drobinek, chyba że nauka 
powróci do hypotezy o złożonej działalności

metafizycznej siły żywotnej lub do innych 
nieokreślonych poglądów witalistycznych. 
Taki zwrot byłby jednak równoznaczącym 
z porzuceniem wszelkiego usiłowania, dążą
cego do głębszego wniknięcia w „mecha
nizm” zasadniczych spraw życiowych, które 
zdołamy wyobrazić sobie tylko na podstawie 
poglądu mechanicznego, przynajmniej przy 
obecnym stanie naszych wiadomości o zja
wiskach w przyrodzie.

Poglądy istotnie zgodne z wyłożoną po
wyżej liypotezą Weismanna spotykamy 
u wszystkich biologów, którzy bliżej się za
stanowili nad istotą czynników zasadniczych, 
kierujących sprawami formacyjnemi w ko
mórkach, a tem samem stanowiących właści
we źródło zjawisk dziedziczności. Bioforom 
tego badacza, skupionym w determinanty, 
odpowiadają w zasadzie zarówno „gemmu- 
les” Darwina i „plastidułe” Haeckla, jak 
i „micelle” Naegelego, „pangene” botanika 
de Vries, „idyoplasty” O. Hertwiga, „pla- 
somy” Wiesnera, a nawet H. Spencer, za
cięty przeciwnik szczegółowych wywodów 
z hypotezy Weismanna, wygłosił już przed 
Darwinem hypotezę o „jednostkach fizyolo- 
gicznych” (Pbysiological units) czyli złożo
nych drobinkach organicznych, jako istot
nych czynnikach spraw formacyjnych w ustro
jach. Przypuszczenie „jednociągłości plaz
my rozrodczej ” (Continuitaet des Keimpla- 
smas) jako istotnej przyczyny dziedziczności 
było już nawet przed Weismannem wyrażone 
przez Owena (1849), Biitschlego, Galtona, 
Elsberga, Raubera, J . Sachsa, E. Strasbur- 
gera, O. Jaegera, a M. Nussbaum i Balfour 
utrzymywali już nawet, że komórki rozrod
cze pochodzą bezpośrednio z komórek two
rzących się przy samym podziale czyli 
segmentacyi zapłodnionego jajka.

Oczywisty dowód istotnej zasadności po
wyższych poglądów stanowi odkrycie prze
biegu sprawy zapłodnienia jajka przez plem
nik (ciałko nasienne), uczynione przez O. 
Hertwiga przed 20-tu laty na jajkach je 
żowców (Toxopneustes lividus), a potwier
dzone przez E. van Benedena, Pola i cały 
szereg innych badaczów na komórkach roz
płodowych różnych gromad zwierzęcych 
i roślinnych. Nie ulega teraz wątpliwości, 
że plemnik przenika do wnętrza jajka, 
a główna jego masa, odpowiadająca jądru
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komórki, z której się wytwarza, zespala się 
ściśle z jądrem jajka. (Połączenie to usku
tecznia się właściwie z pozostałością pierwot
nego jąd ra  jajkowego, które przy dojrzewa
niu jajka dwukrotnie się dzieli. Podział 
taki odbywa się w podobny sposób, jak  przy 
zwykłem rozmnażaniu komórek, t . j .  za po
średnictwem t. zw. karyokinezy. Przy każ
dym takim podziale jedna połowa jądra  zo- 
staje wraz z nieznaczną ilością żółtka od
dzieloną od głównej masy jajka w postaci 
t. zw. ciała biegunowego czyli kierunkowego). 
Przez zapłodnienie jajko zyskuje, jak  po
wszechnie wiadomo, zdolność do udzielania 
zarodkowi mniej lub więcej wybitnych cech 
organizmu ojcowskiego. Potomek może więc 
być podobny zarówno do ojca, jak i matki, 
a ponieważ sprawa dziedziczenia własności 
ojca uskutecznia się za pośrednictwem sub- 
stancyi plemnika, nie może ulegać wątpliwo
ści, że czynniki materyalne (determinanty 
Weismanna), składające ciało plemnika, od
działywają na odpowiednie czynniki jajka, 
kierujące sprawami rozwojowemi.

Z powyższych spostrzeżeń okazuje się tak
że, że przy zapładnianiu najistotniejszy udział 
ma samo jądro plemnika, składające prze
ważającą masę ostatniego i zespalające się 
z jądrem  jajkowem w całość organiczną. 
Badania szczegółowe wskazują dalej, że ma
sa ta  składa się przeważnie z chromozom 
zbitych pozornie w ciało jednolite, lecz przed 
zlaniem się z jądrem  jajkowem ostatnie sil
nie pęcznieje, a następnie odosobniają się 
w niern charakterystyczne chromozomy nit
kowate (t. j. utwory, dające się z łatwością 
silnie zabarwić używanemi w histologii bar
wnikami), które zupełną okazują zgodność 
z odpowiedniemi chromozomami jądra jajko
wego i w połączeniu z ostatniemi najczyn- 
niejszy biorą udział we wszystkich sprawach 
rozwojowych jajka zapłodnionego. Ponieważ 
zupełnie podobne twory występują także 
podczas rozmnażania się komórek organizmu 
rozwiniętego, a inne spostrzeżenia również 
dowodzą, że w sprawach życiowych komórek 
jąd ra  ich mają znaczenie czynników najistot
niejszych, przypuszczenie "Weismanna, wedle 
którego chromozomy odpowiadają głównym 
kierownikom spraw formacyjnych i objawów 
dziedziczności, wydaje się wielce prawdopo- 
dobnem. Niektórzy biologowie, jak np. Ver-

worn, Bergh, Haacke i in. przypisują wpraw
dzie protoplazmie i t. zw. ciałkom ośrodko
wym czyli biegunowym (centrozomom) nie
mniej czynny udział w owych sprawach, lecz 
prawdopodobniejszem wydaje się przypusz
czenie, że ostatni ogranicza się przeważnie 
na mechanizmie podziału mnożących się ko
mórek, protoplazma zaś jest, jak  się zdaje, 
przeważnie czynną w sprawach odżywczych 
tych ostatnich. Rozbiorowi pytania o wła- 
ściwem znaczeniu jądra  był zresztą przed 
niedawnym czasu poświęcony w naszem 
piśmie oddzielny artykuł prof. J . Nus- 
bauma.

Poglądy Weismanna zyskały w świecie 
naukowym o tyle ogólne uznanie, o ile za
sadnicza ich strona okazała się zgodną 
z przytoczonomi poglądami innych biologów. 
Przenikliwy ten myśliciel nie ograniczył się 
jednak na stworzeniu hypotezy ogólnikowej, 
lecz starał się w licznych obszernych rozpra
wach rozwinąć ją  szczegółowo i przystosować 
do najróżnorodniejszych i najzawilszych zja
wisk formacyjnych. Tak np. usiłował na zasa
dzie owych poglądów wyjaśnić nader zagad
kową istotną przyczynę płciowości czyli zja
wiska zapłodnienia w świecie organicznym, 
przemiany (metamorfozy) owadów, przemia
ny pokoleń (metagenesis) u jamochłonnych 
i robaków, powstawanie wielokształtności 
(samic, samców, robotnic, żołnierzy) u spo
łecznie żyjących owadów, przyczynę różnico
wania się komórek podczas rozwoju tkanek, 
odradzanie się ostatnich w warunkach nor
malnych (np. przy wzroście włosów i paznog- 
ci) i przy większych lub mniejszych uszko
dzeniach ustroju i t. d. Dla konsekwentne
go przeprowadzenia swej hypotezy był on 
zniewolony do twrorzenia licznych hypotez 
pomocniczych, jak  np. o zaniku części de
terminantów podczas różnicowania się ko
mórek somatycznych, o powstawaniu nowych 
dodatkowych determinantów, o czasowej bez
czynności czyli uśpieniu ostatnich i obudze
niu się ich w razie potrzeby i t. d. Tym 
sposobem hypoteza Weismanna stała się 
bardzo zawiłą, przybrała charakter sztucz
nego i naciąganego wymysłu i odstręczyła 
licznych zwolenników zasadniczych jego po
glądów. Z szeregu badaczów biologii zwie
rzęcej jeden tylko Koux przyswoił sobie 
w zupełności poglądy Weismanna, inni przyj
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mują tylko zasadniczą ich część, a O. Her- 
twig, Driesch i in. wystąpili z ostrą opozycyą 
przeciwko skrajnym poglądom Weismanna. 
Poniżej zobaczymy, źe to zaprzeczenie prze
ważnie jest skierowane przeciwko przypusz
czeniu o istnieniu w jajku zapłodnionem 
determinantów dla wszystkich nawet naj
drobniejszych cząstek gotowego ustroju czyli
0 zupełnej jego preformacyi, bronionej mia
nowicie przez W. Rouxa.

Najżwawsze i najbardziej zacięte zaprze
czenia w literaturze naukowej wywołało na
wet twierdzenie Weisinana, źe zmiany orga- 
nizacyi, nabyte przez ustrój złożony czyli 
jego komórki somatyczne, nie mogą być 
odziedziczone przez jego potomstwo. W yło
żone poprzednio rozważania wskazują wpraw
dzie, że rozwój organizmu odbywa się prze
ważnie pod wpływem właściwych czynników 
wewnętrznych, lecz z drugiej strony spostrze
żenia codzienne pouczają nas, że na bieg 
owego rozwoju potężny wpływ wywierają 
także czynniki zewnętrzne, jak  to wyżej już 
było wskazane. Oddziaływanie ostatnich 
uwydatnia się najjaskrawiej w świecie roś
linnym: powodzenie rolnictwa i ogrodnictwa 
znajduje się w zupełnej zależności zarówno 
od warunków meteorologicznych, jak  i od 
umiejętnej uprawy. Wiadomo także, że or- 
ganizmy zwierzęce i ludzkie obdarzone są 
zdolnością do przystosowania się w dość sze
rokich granicach do zmian w zewnętrznych 
warunkach bytu, jak  mianowicie do silnych 
wahań w temperaturze powietrza, w ilości
1 jakości pokarmów, w pracy fizycznej i t. d., 
przyczem zauważamy także odpowiednie 
zmiany formacyi ustroju, jak  np. tycie lub 
chudnięcie ciała, grubienie naskórka, roz
szerzenie żołądka, wzmaganie się objętości 
i prężności mięśni i t. d. Objaw ten nazwa
no w nauce biologicznej czynnościowem przy
stosowaniem organizmu (functionelle Anpas- 
sung). Osobnikowe te zmiany czyli nabytki 
nie udzielają się jednak potomstwu. (Na
bytki umysłowe również nie bywają dzie- 
dzicznemi, jak  o tem świadczy każde nie
mowlę, zniewolone do zdobywania nanowo 
umiejętności mowy, spostrzegania, wniosko
wania, liczenia i t. d., lecz z drugiej strony 
zjawiska instynktu wskazują prawdopodo
bieństwo przekazania potomstwu także na
bytków psychicznych). Pomimo tak dobitnie
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przemawiających faktów, w szerokich warst
wach publiczności rozpowszechnione bywają 
liczne uprzedzenia i przesądy, utrzymujące 
uparcie możność t. zw. zapatrzenia się brze
miennych, dziedzicznego udzielania się po
tomstwu nabytych przez rodziców znamion, 
blizn, okaleczeń i t. d. Podane w literaturze 
przez osoby wiarogodne odpowiednie spo
strzeżenia okazały się po ściślej szem zbada
niu krytycznem faktów mylnemi albo co naj
mniej wadliwemi. Tak np. donoszono o kilku 
przypadkach rodzenia się psów i kotów ze 
szczątkowemi ogonami z rodziców, które, jak 
mylnie sądzono, utraciły ten członek przy
padkowo; tymczasem po bliższem zbadaniu 
okoliczności życiowych owych zwierząt oka
zało się, że pochodziły z rodu, w którym 
często pojawiały się osobniki z wrodzonem 
upośledzeniem rozwoju ogona; w rodzie tym 
istniała więc już zmieniona plazma rozrod
cza, powodująca odpowiednie zboczenia roz
woju.

Istnieje jednak długi szereg najpoważniej
szych spostrzeżeń naukowych, w których do
bitnie ujawnia się dziedziczność własności 
nabytych. Tak np. występujące „przypad
kowo” odmiany gatunku dają się przez 
sztuczną hodowlę stale zachować i rozmno
żyć, jak ‘to wykazują niezliczone płody ogrod
nictwa i hodowli zwierząt (mianowicie ras 
gołębich). Jeżeli istniejące obecnie na zie
mi różnorodne postaci ustrojów złożonych 
rozwinęły się stopniowo z tworów o najprost
szej organizacyi, to na każdym takim stopniu 
formacyjnym nowozdobyte własności musiały 
stać się dziedzicznemi dla ustalenia nowego 
gatunku lub szczepu, a więc w plazmie roz
rodczej tych ustrojów musiały nagromadzać 
się nowe czynniki organiczne (determinanty), 
ustalające rozwój nowych tkanek lub narzą
dów. Zresztą komórki rozrodcze nie są 
w zupełności odosobnione od innych części 
ustroju czyli od komórek somatycznych, 
przeciwnie organizm stanowi niepodzielną 
całość, w której jedna część wzajemnie od
działywa na drugą. Szczególnie u zwierząt 
kręgowych obieg krwi dostarcza wszystkim 
narządom i tkankom jednakowego pożywie
nia i zabiera z nich naodwrót części wydzie
lane, a jad wytworzony w następstwie zaka
żenia w ograniczonej miejscowości ciała roz
chodzi się powoli tą  samą drogą po całem
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ciele i dostaje się ostatecznie także do na
rządów i komórek rozrodczych. Fak t ten 
objaśnia nam, w jaki sposób pewne zakaże
nia, wskroś przejmujące ciało, spowodować 
mogą wadliwy rozwój zarodka i następne 
poronienie.

Podobne rozważania skłoniły Darwina 
do stworzenia przytoczonej wyżej hypotezy
0 pangenezie, gdy stosując szeroko w swych 
poglądach zarówno fakt dziedziczności jak
1 zmienności formy organicznej, odczuwał ko
nieczną potrzebę choćby czysto hypotetycz- 
nego wyjaśnienia owych wielce zagadkowych 
zjawisk w świecie organicznym; a wymienio
ne wyżej hypotezy innych biologów wynikły
2 analogicznych pobudek. Lecz gdy więk
szość ostatnich skłania się ku poglądom, od
mawiającym komórkom somatycznym zdol
ności do przenoszenia w zwykłych warun
kach swych nabytków na plazmę rozrodczą, 
to  H. Spencer, Yirchow i niektórzy drugo
rzędni biologowie wystąpili z energicznemi 
protestami przeciwko owemu twierdzeniu 
"Weismanna. Spencer odrzuca w zupełności 
teoryą selekcyjną Darwina jako istotny czyn
nik w rozwoju rodowym (filogenezie) gatun
ków, który jedynie ma być zależnym od dzie
dziczności nabytków osobnikowych (zgodnie 
z poglądami Lamarcka), a przeciwko poglą
dom Weismanna skierował kilkakrotnie za
ciętą polemikę. Ostatni nie uznał się jednak 
bynajmniej za zwyciężonego, owszem odparł 
poczynione mu zarzuty bystrą logiką i licz- 
nemi spostrzeżeniami, świadczącemi na ko
rzyść jego poglądów. Nie doszło jednak 
jeszcze do porozumienia pomiędzy obu zna
komitymi tłumaczami przyrody.

Virohow wystąpił przeciwko wspomnianym 
twierdzeniom Weismanna przeważnie ze sta
nowiska lekarza czyli patologa, któremu pra
wie codziennie narzucają się spostrzeżenia, 
wskazujące dziedziczność nabytych zmian 
chorobowych organizmu. O przenoszeniu się 
z rodziców na potomstwo skutków pewnych 
form zakażenia była już powyżej mowa. Nie 
ulega też wątpliwości, że rodzice wyniszczeni 
przez nadużycie alkoholu, rozpustę lub inne 
wykroczenia fizyczne płodzą często dzieci 
wątłe i skłonne do ulegania różnorodnym 
chorobliwym cierpieniom. Nareszcie wiado
mo także, że choroby umysłowe stają się 
często dziedzicznemi, tak samo nowotwory

złośliwe (raki), pewne zboczenia rozwojowe 
czyli potworności i t. d. Stanowcze wystą
pienie Yirchowa przeciwko twierdzeniom 
Weismanna i wogóle skłonność patologów 
do uznawania dziedziczności nabytych zbo
czeń daje się głównie tem wytłumaczyć, że 

l wyraz dziedziczność pojmowany przez nich 
bywa w niewłaściwem lub zbyfr obszernem 
znaczeniu. Nie wszystko co jest wrodzone, 
zarazem jest dziedziczne. Łatwo pojąć, dla
czego zwątlony organizm matki rodzi wątłe 
dziecko, albowiem w czasie brzemienności do- 

j  starcza mu niedostatecznego lub nieodpo
wiedniego pożywienia. Tak samo pewne za- 

j  razki mogą się przenieść na noworodka, na- 
j  wet w chwili porodu. Są to więc zboczenia 
| nabyte od matki lub nawet od ojca, pocho

dzą od urodzenia, nie są jednak dziedziczne
mi. O właściwej dziedziczności tam tylko 
może być mowa, gdzie wrodzone zboczenie 
okazuje się zarazem zależnem od zmian 
w samej plazmie twórczej rodziców.

Możliwości wspomnianych zboczeń Weis- 
man wcale nie zaprzecza, owszem przyznaje, 
że stałe zmiany w organizacyi i właściwo
ściach całego rodu ściśle są zależne nietylko 
od odpowiednich zmian w plazmie rozrod
czej, ale powstają nawet wyłącznie pod wpły
wem czynników zewnętrznych, gdyż przecie 
same przez się wytworzyć się nie mogą. Nie
ma też konieczności, żeby wpływy takie bez
pośrednio dotykały samę plazmę rozrodczą, 
lecz wspomnianą wyżej drogą mogą na nią 
oddziaływać za pośrednictwem komórek so
matycznych. Podobne zmiany zwykle jed 
nak nie powstają szybko i doraźnie u poje- 
dyńczego osobnika, ale bywają następstwem 
długotrwałych wpływów czynników zewnętrz
nych na liczne osobniki, które łącząc się po
między sobą płciowo w ciągu licznych poko
leń wprowadzają odpowiednie coraz stalsze 
i wydatniejsze zmiany w suej plazmie roz
rodczej. Skutki nieustalonych jeszcze zmian 
w tej plazmie z tego powodu nie przejawiają 
się w każdem pokoleniu w jednakowy sposób, 
lecz występują często dopiero u wnuków lub 
prawnuków. Tak np. szczątkowy rozwój 
ogona u psa przy skrzyżowaniu z normalną 
suką może się okazać dopiero po kilku poko
leniach (jako atawizm), a w razie, gdy ro- 
dzicielom takiego bezogonowego potomstwa 
przez amatorstwo lub przypadkowo skrócono
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ogony, wtedy każdy nieświadomy tych oko
liczności przysięgnie, źe szczątkowość ogona 
u szczeniaków jest bezpośredniem następ
stwem operacyi, dokonanej na rodzicach.

Łatwo też zrozumieć, że silne zmiany cho
robowe całego organizmu (np. w przypadku 
alkoholizmu) już u pojedynczego osobnika 
sprowadzić mogą tak znaczne zboczenia w je 
go plazmie rozrodczej, źe z tego wyniknie 
potomek słabowity, wadliwie rozwinięty, ma
ło odporny przeciwko szkodliwym wpływom 
zewnętrznym, a wskutek tego łatwo ulega
jący zboczeniom swych czynności żywotnych, 
nazywanym zwykle chorobami. Mamy tu więc 
w samej rzeczy dziedziczność nabytych zbo
czeń, ale nie pewnego określonego cierpienia. 
Wogóle twierdzić można, że dziedziczność 
prawie nigdy nie powoduje pewnych stałych 
form chorobowych, umiejscowionych w tych 
samych narządach, lecz tylko ogólną do
kładniej nieokreśloną wątłość, wadliwość 
lub zmniejszoną odporność obszerniejszych 
grup tkankowych, jak  np. układu nerwowe
go, naczyniowego, kostnego, mięśniowego 
i t. p. Gdy więc u ojca wystąpiło cierpienie 
w rdzeniu pacierzowym, to u syna może ono 
objawić się w mózgowiu; gdy u matki wy
tworzył się rak w gruczole piersiowym, to 
u córki może rozwinąć się w żołądku lub na
rządach płciowych.

Z powyższego przeglądu nowszych zapa
trywań na sprawy formacyjne w tworach ży
jących okazuje się, że większość biologów 
w usiłowaniach wyjaśnienia zasadniczych 
spraw życiowych staje na gruncie dotychcza
sowych poglądów mechanicznych, które oka
zały się dotąd niezmiernie płodnemi i w prze
ciągu kilku dziesiątków lat posunęły naukę 
o nierównie większy krok naprzód, niż to 
zdołały dokonać usiłowania kilku stuleci po
przednich. Dostrzegliśmy jednak zarazem, 
że w ostatnich latach zaczynają coraz częś
ciej odzywać się głosy, domagające się przy
najmniej częściowego powrotu biologii do 
porzuconych od połowy wieku poglądów wi- 
talistycznych. Konieczność takiego zwrotu 
uzasadniają twierdzeniem, że pogląd mecha
niczny żadną miarą nie może wyjaśnić ani 
zjawisk psychicznych, ani spraw formacyj
nych, ani pobudzalności żywej substancyi 
organicznej, ani też celowości, która tak fun
damentalne ma znaczenie w świecie orga

nicznym. Zwolennicy darwinizmu wprawdzie 
grubo się mylili, przypuszczając, że ta  teorya 
wyrugowała w zupełności teleologią, czyli nau
kę o celowości, z poglądów biologicznych, źe 
dostarczyła podstawy do ściśle mechaniczne
go tłumaczenia wszystkich zjawisk życio
wych. Teorya selekcyjna przeciwnie opiera 
swe wywody prawie wyłącznie na pojęciach 
celowości, albowiem zarówno przystosowanie 
ustrojów do warunków bytu, jak i walka 
o byt i dziedziczność stanowią zjawiska wy
bitnie celowe, a dla mechanicznego ich wy
tłumaczenia teorya ta  żadnych podstaw nie 
dostarcza. Nie ulega też żadnej wątpliwo
ści, że celowość w świecie organicznym wy
wiera wpływy najpotężniejsze, że tłumaczenie 
teleologiczne w badaniach biologicznych jest 
niezbędne i żadną miarą nie da się z nich 
wyrugować. Już same pojęcia organiz
mu i organizacyi są wyłącznie teleologiczne, 
a w istocie także pojęcie rozwoju. Rozpa
trując szczególnie zjawiska życiowa, z ko
nieczności przy każdem z nich zniewoleni 
jesteśmy do zadawania pytań, jakie mają 
przeznaczenie, jaką wykonywają czynność 
czyli funkcyą? Po usunięciu pojęcia celo
wości przyroda przedstawiałaby się nam jako 
jałowy zbiór ślepo działających czynników 
mechanicznych.

Pojęcie celowości okazuje się więc nie- 
zbędnem dla badań biologicznych, a miano
wicie przyznać mu należy wielkie znaczenie 
heurystyczne; z drugiej jednak strony nie 
wolno go uosabniać, nie należy przypisywać 
mu znaczenia działającego ze świadomością 
czynnika, który na równi z „siłą żywotną” 
jako deus ex machina tworzy żywe ustroje, 
odnawia je; kieruje ich czynnościami i t. p., 
jak  to przypuszczali badacze przyrody w po
czątkach stulecia bieżącego. Pojęcia celo
wości nie można stawiać na równi z pojęcia
mi prostych czynników fizycznych i chemicz
nych, lecz wypada porównać je z pojęciami 
organizacyi lub wogóle ładu, zk tó rem ijest 
ono w sposób nierozerwany związane. Orga- 
nizacya nie jest wytworem celowości, lecz 
jedno wraz z drugiem jest zapewne wytwo
rem wszechświatowych nieznanych nam bli
żej i nader zawiłych czynników, które utrzy
mują odwieczny ład w ruchach cząsteczek 
materyalnych i nadają im taki kierunek, że 
układają się w celowo działające skupienia.
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Z powyższych rozumowań wynika, źe ba
danie naukowe nie ma wyłącznie na celu 
wyświetlenia ostatecznych przyczyn (causae 
finales) w przyrodzie, lecz po większej części 
badacze są zniewoleni do ograniczenia swych 
usiłowań na wykazaniu związku przyczyno
wego pomiędzy określonemi grupami zjawisk 
w przyrodzie, jak to mianowicie wskazuje 
także teorya Darwina, której przypisać na
leży niezmierne znaczenie dla nauk biolo
gicznych, chociaż nie wyświetla ona ostatecz
nej przyczyny zjawisk życiowych. Donioślej
sze jeszcze znaczenie w badaniach biologicz
nych, ale również tylko określone, posiada 
wykazanie celowości w budowie i czynno
ściach różnych tworów organicznych. W  obec
nym stanie naszej wiedzy zwykliśmy takie 
tylko zjawiska uznawać za ostatecznie wy
jaśnione, w których udało nam się wyśledzić 
wzajemny związek najprostszych czynników 
czyli przyczyn mechanicznych. Jestto jed
nak tylko wymaganie teoretyczne, albowiem 
w rzeczywistości nie daje się mu nigdy w zu
pełności zadość uczynić. Przypuszczenie 
możności wykrycia ostatecznych przyczyn 
w przyrodzie jest zresztą zupełnie ułudne, 
jak  to wykazuje rozbiór psychologiczny ludz
kiej zdolności poznawania.

II. Hoyer.

Szanowny autor artykułu, zamieszczonego 
w n-rze 17 W szechświata z r. b , pod tytułem: 
„R ok spostrzeżeń międzynarodowych nad chmu
ram i'’, podał bardzo interesujące oznajmienie 
■o tem, że kongres, odbyty w Upsali 1894 r., 
wyznaczył jeden  rok, od d. 1 m aja 1896 r .  do 
1 m aja 1897 r . , na dokonanie we wszystkich k ra 

ja ch  międzynarodowych obserwacyj nad chm ura
mi, które m ają służyć za podstawę do rozjaśnie
nia kwestyj dotąd bardzo ciemnych w meteoro
logii.

Wdzięczni jesteśm y autorowi za jego cenne 
wskazówki i rady, jak ie  w tym  względzie podaje 
obserwatorom, rozsianym w kraju , ale poważamy 
się zwrócić do szanownego autora i do innych 
obserwatorów z uprzejm ą prośbą, aby do wy
szczególnionych w powyższym artykule trzech

zadań obserwacyjnych raczyli dodać jeszcze 
czwarte, a mianowicie : Czy chmury są faktycz-
nemi rodzicami opadów atmosferycznych, czy też 
tylko pośrednimi ich towarzyszami?

Na tę kwcstyą zwracaliśmy uwagę w artykule 
p .t .:  „Powstawanie meteorów wodnych” (Wszech
świat n-r 24 i 25 z 1892 r.), przeto sądzimy, że 
przy  obecnej okoliczności obserwacye w tym 
względzie mogą być bardzo szczęśliwie przepro 
wadzone i następnie wyzyskane w celu wyjaśnie
nia tak ważnej kwestyi, ja k ą  je st formowanie się 
opadów atmosferycznych.

W ł. Polkotycki.

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

Ludność miasta Warszawy, przez Adama Za
krzewskiego. Przyczynek do charakterystyki 
fizycznej. Z mapkami i tablicami graficznemi. 
Odbitka z tomu I  działu I  Materyałów antrop.- 
archeolog. i etnograf. Akademii umiejętn. w K ra
kowie.

Autor „W zrostu w Królestwie Polskiem” jako 
ciąg dalszy i rozwinięcie swej poprzedniej pracy 
daje nam obecnie dane, odnoszące się do wzrostu 
ludności, zamieszkującej W arszawę.

W poprzedniej swej pracy autor zaznaczył 
i stwierdził fakt, że element żydowski obniża 
w ogólności miarę wzrostu, nie mógł jednak 
z powodu przeróżnych trudności oddzielić żydów 
od polaków w swoich ka'egoryach wzrostu, dla 
wyprowadzania przeciętnych, właściwych każdej 
z tych dwu narodowości.

Daleko szczęśliwszą je s t pod tym względem 
rozprawa obecna, odbitka z przemianowanego na 
„M ateryały antrop.-archeolog, i etnograf. Akad. 
umiejętności” dawnego „Zbioru wiadomości do 
antropologii krajow ej” .

W  seryi obecnej, zebranej z danych o popiso
wych m. W arszawy, autor mógł rozgraniczyć 
wszystkie nai'odowości, wchodzące w skład ogól
nej liczby 2 353 pomiarów, z których przypada 
według podziału wyznaniowego, niemal równo
znacznego w tym przypadku z narodowościowym, 
na katolików 1 287, żydów 955, ewangelików, 
kalwinów i protestantów wogóle 69, prawosław
nych 49. Jeżeli odejmiemy liczbę odrzuconych 
otrzymamy następujące cyfry, na których opie
ra ją  się badania p. Zakrzewskiego :

polaków . . . 739
żydów . . . .  693
rossyan . . .  14
ewangelików . . 36

razem więc 1 482 popisowych.
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Zaraz z pierwszych zgrupow ań liczbowych mo
żemy wywnioskować fak t, k tó ry  zaznaczył autor 
w poprzedniej swej pracy, a k tóry  dzisiaj w zu
pełności się potwierdza, mianowicie że polacy 
m ają  wyraźnie zaakcentowaną tendencyą do 
wzrostu wojskowego, p rzy  ogólnym ponad śred
ni wzroście, u żydów zaś przeciwnie przeważa 
wzrost podśredni i nizki.

Obrachowując ze swych danych wzrost p rze
ciętny dla każdej z narodowości składowych, 
au to r otrzym uje wyniki następujące:

polacy . , . 165,5 cm
żydz i. . . . 162,3
ewangelicy . . 167,6
rossyanie . . 163,7

D la całej grupy wzrost średni wyniesie bez 
różnicy wyznań 164 cm, biorąc zaś polaków i ży
dów razem  tylko 163,9. Jak  widzimy więc, ży
dzi silnie obniżają kategoryą wzrostu.

Ponieważ jednak  m ateryał, z  k tórego autor 
korzystał, zebrany został z popisowych, czyli 
młodzieży w wieku 2 0 — 2 1  la t, a  ponieważ, da
le j, rośnięcie w rasie polskiej odbywa się nader 
wolno, co stwierdzili ju ż  w swych pracach d-rzy 
M ajer i Kopernicki, przeto przyjąć należy ich po
praw kę dla znalezienia właściwej przeciętnej 
w zrostu ludności dorosłej m. W arszawy.

Ponieważ popraw ka ta  pomiędzy 21 a 26 ro 
kiem życia wynosi 33 mm, młodzież w 2 1  roku 
m iała przeciętnie 165,5 cm, to ludność dorosła 
m. W arszawy powinna mieć w zrost równy 
168,8 cm. Cyfra ta  wydaje mi się bardzo praw
dopodobną, tem  więcej, że sam na zasadzie włas
nych pomiarów, dokonanych w ilości 3 153 
w obrębie gub. warszawskiej (dla wszystkich jej 
powiatów), otrzymałem przecię<ną 167,3; dla 
powiatu warszawskiego, z W arszawą łącznie, na 
1 245 pomiarów otrzymałem wzrost przeciętny
170,3 cm. Wiek zaś przeciętny mierzonych wy
nosił dla guberni 29 la 1, dla pow. warszawskie
go 29,9.

W  malej seryi mierzonych osobiście przez p. 
Zakrzewskiego (49 pomiarów) przy  przeciętnym  
wieku 38 lat, au tor otrzym ał przeciętny wzrost 
170,1 cm czyli niemal to samo co w moich po 
miarach.

Założywszy powyższe, au to r z  ciągu swego 
sumiennego i wszechstronnie opx-acowanego stu- 
dyum wyciąga następujące wnioski, które dają 
w całej rozciągłości:

1 ) W zrost średni polaków wW arszaw ie w 21 
roku  życia wynosi 165,5 cm; wzrost średni lud
ności dorosłej około 1 68,8  cm.

2) W zrost średni żydów w W arszawie w 21 
roku życia =  162,2 cm.

3) W zrost średni całej młodzieży popisowej 
warszawskiej bez różnicy wyznań i narodowo
ści =  164 cm.

4) Wśród polaków przeważa w zrost ponad- 
średni (291 na tysiąc) i wysoki (256 na tysiąc); 
w cyfrach okrągłych wypada: jedna czw arta osób

wysokich, jedna trzecia ponadśrednich, jedna 
czwarta podśredniego i jedna szósta ^izkiego- 
wzrostu.

5) W śród żydów jest: jedna trzecia osób niz- 
kiego wzrostu, jedna trzecia podśredniego, jedna 
dziesiąta wysokich.

Przeważa więc wzrost podśredni i nizki i obio 
te  kategorye są równe liczebnie (335 i 3 3 6 % 0)<.

6) Porównanie obu narodowości wykazuje, 
że wśród polaków je s t dwa razy mniej osób niz- 
kiego wzrostu (181 i 335), więcej zaś niż dwa 
razy więcej wysokiego (255 i 105). Z dwu ka- 
tegoryj środkowych wśród polaków liczniejsza 
je s t wyższa (291 i 272), wśród żydów znacznie 
liczniejsza niższa (222 i 336). W skutek tego 
wzrost średni młodzieży warszawskiej w porów
naniu ze wzros'em młodzieży polskiej obniża się
0 16 mm, ilość wysokich spada z jednej czwartej 
na jednę szóstą (z 256 na 182), liczba osób niz- 
kiego wzrostu podnosi się z jednej szóstej na 
jednę czwartą liczby ogólnej (ze 181 na 256) 
czyli że dwie kategorye krańcowe zam ieniają 
swoje miejsca.

7) W zrost młodzieży popisowej polskiej 
w różnych częściach W arszawy pozostaje w pew
nym związku z zomożnością i warunkami zdro- 
wotnemi tych części: wzrost najwyższy wykazuje 
cyrkuł Nowego Światu (3 1 %  osób wysokiego 
w zrostu, 3 2°/0 nizldego, w zrost średni 166,6 cm), 
najniższy powązkowski (wysokich 1 3 % , nizkich 
2 2 % , w zrost średni 164,2).

8 ) Z powodu niedostatecznego wzrostu (mniej
153,3 cm) zwolniono od służby wojskowej 1 ,2 %  
polaków, 3 ,4 %  żydów.

9) Niezdatnych bezwzględnie do służby w oj
skowej, z powodu chorób lub wad organicznych, 
było 4 ,4 %  polaków, 7 %  żydów; niezdatnych 
względnie (zaliczonych do pospolitego ruszenia)—  
6 ,7 %  polaków, 8 ,5 %  żydów.

Niedość rozwiniętych w 21 roku życia i z tego 
powodu odesłanych do rewizyi w latach następ
nych było 1 8 ,7 %  polaków, 1 4 ,1 %  żydów w sto
sunku do całej liczby popisowych, 3 2 ,3 %
1 1 9 ,5 %  zaś w stosunku do liczby podlegających 
rewizyi.

10) Zależność liczby niezdatnych i chorowi
tych od warunków sanitarnych i społecznych ró ż 
nych części m iasta widoczną je s t wśród polaków, 
mniej wśród żydów.

11) Natom iast liczba niedość rozwiniętych 
bywa największą wśród polaków w częściach 
miasta zamożniejszych, wśród młodzieży wysokiej 
i zdrowej (w cyrkule Nowego Światu 2 7 % , w po
wązkowskim tylko 8 ,7 % ), co dowodzi, że cecha 
ta  wynika wyłącznie z opóźnienia rozwoju orga
nizmu; u żydów przeciwnie, jakkolw iek mniej 
często, znajduje się ona w związku ze stanem 
ogólnym zdrowotności.

Oto są wnioski, które autor ilustru je licznemi 
mapkami i  tablicami graficznemi, daje zaś je  
dzisiaj z większą pewnością niż w pierwszej 
swej pracy, są one bowiem pewniejsze w istocie
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i o ile mnie się zdaje, zupełnie niemal słuszne. 
Zapewne, większa ilość obserwacyj, większy ma- 
teryał, ja k i się w przyszłości] zgromadzić uda, 
zmieni może nieco dzisiejsze cyfry, w każdym 
jednak  razie, sądzę, różnice będą, niewielkie.

W  ubogiej naszej literaturze antropologicznej 
obecna praca p. Adama Zakrzewskiego zaszczyt
ne zajm uje miejsce wszechstronnością opracowa
nia, ścisłością i nakoniec poruszeniem tematu, 
któr$- wszystkich, zajmujących się ludoznawstwem 
naszem, żywo zająć powinien.

Kazim ierz Daniełowicz-Strzelbicki.

0  nowych i rzadszych roślinach flory litew
skiej, przez Józefa Paczoskiego. Kraków, 1896. 
(Odbitka z XXXI t. Sprawoz. kom. fizyograf. 
akad. umiejętn.).

W  ciągu trzech la t (1892— 1894) autor badał 
florę Litwy, przeważnie zaś południową część 
zwaną Polesiem, w celu zbadania, w jak i sposób 
i o ile zmieniła się roślinność Polesia pod wpły
wem osuszenia obszarów błotnych tego kraju, 
a to na żądanie Ministeryum rolnictwa i Dóbr 
państwa. W  czasie wycieczek swoich p. Paczo- 
ski zebrał znaczną ilość roślin albo zupełnie no
wych dla flory Litwy, albo rzadszych, znanych 
dotąd tylko w niektórych guberniach litewskich.
0  tych to roślinach autor podaje wzmianki w za
tytułowanej rozprawie, przyczem nie ogranicza się 
tylko na wyliczeniu nazw gatunków roślin i sta
nowisk, ale przy bardziej intei-esujących formach, 
przytacza w krótkim  zarysie rozmieszczenie geo
graficzne gatunku na kuli ziemskiej, ze szczegó- 
łowem (o ile można) uwzględnieniem miejscowo
ści Litwie ościennych.

Tym sposobem autor podaje obszerniejsze
1 mniej obszerne wskazówki i uzupełnienia o 70 
gatunkach roślin z różnych grup, a mianowicie: 
o 38 gatunkach roślin dwuliścieniowych, o 28 ga
tunkach roślin jednoliściennych (z których 8 ga
tunków z rodziny Oyperaceae i 11 gatunków 
z rodziny Gramineae) i 4 gatunkach zarodniko
wych naczyniowych.

A . Ś.

KRONIKA NAUKOWA.

—  0 zmianie powierzchni utworów paleo- 
zoicznych na górach sandomierskc-kieleckich ') .
Na ogólnem zebraniu Towarzystwa geologiczne

go niemieckiego 12 sierpnia r. 1895 w Koburgu, 
Gurich, geolog z Wrocławia, zakomunikował wy
niki swoich poszukiwań geologicznych w górach 
sandomiersko-kieleckich. Prelegent wspomniał 
naprzód, że obszerne sprawozdanie z jego badań 
w tychże górach wkrótce wyjdzie w „Zapiskach” 
Towarzystwa mineralogicznego w Petersburgu, 
następnie zaś przedstawił na arkuszach, przy
słanych mu do korekty, tablice, na których za
mieszczony został cały szereg pokładów, poczy
nając od warstw środkowo-kambryjskrch z P ara- 
doxides sp. około Sandomierza, do margli z Cly- 
menia sp. dewonu górnego we wsi Psiarnia pod 
Kielcami, a także 15 tablic, wyobrażających naj
ważniejsze nowe gatunki skamieniałości w tej 
okolicy, należące po większej części do u łworów 
dewońskicb.

Po wyłożeniu niektórych ogólnych myśli zasad
niczych, k tóre upoważniły prelegenła do przyjęcia 
dla rozmaitych warstw wyż rzeczonej okolicy 
wartości względnych batologicznych, prelegent, dla 
poglądowego objaśnienia swojego zapatrywania 
się, przedstawił linią krzywą, w której linia nad
brzeżna i linie, oznaczające głębokości morza 
płytkiego w pobliżu i w oddaleniu od wybrzeża, 
jakoteż i granice brzegów morza głębokiego s ta 
nowią rzędne, a obserwowane różne poziomy geo- 

j  logiczne wyobrażają odcięte. Opadanie więc linii 
krzywej oznacza pogłębianie się morza, t. j .  r z e 
czywistą zmianę powierzchni. W okolicy obser
wowanej ta  linia krzywa opada od znajdującego 
się w pobliżu wybrzeża m orza środkowo-kam- 
bryjskiego; w sylurze dolnym przedstawia ona 
negatywną oscylacyą, zaś w górnym osięga poło
żenie najniższe, a zaraz potem w dewonie dol
nym posiada położenie najwyższe; następnie zmie
nia się w dewonie środkowym na głębokości 
morza płytkiego, mało wpływając po większej 
części na zmianę powierzchni; ku końcowi zaś 
rozważanego okresu geologicznego, po ruchu 
energicznym negatywnym, występuje już  w de
wonie górnym ogólna, bardzo wyraźna zmiana 
powierzchni— mianowicie opadanie linii krzywej 
ku brzegowi głębiny morskiej.

A przeto metoda krzywizn powierzchni, podług 
prelegenta, służy pod względem teoretycznym do 
tego, ażeby warstwom, niezawierającym w sobie 
szczątków organicznych i niemającym osobliwego 
wejrzenia, można było zapomocą ich położenia 
między dwoma punktam i linii krzywej dać 
układ, zgodny z położeniem batologicznem tych
że warstw, zaś w praktyce uwidocznić znowu te 
zjawiska, które są szczególnie ważnemi przy 
rozważaniu porównawczem zmiany powierzch
ni w różnych okolicach.

J . Tr.

—  Wpływ promieni katcdalnych na szkło.
‘) Zeitschrift der Deutschen geologischen P. Gouy zwraca uwagę akademii nauk w Paryżu

Gesellsehaft. Tom 47, str. 608. Berlin, 1895. na osobliwy wpływ, ja k i promienie katodalne wy-
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w ierają na ściany szklane ru r  Crookesa. Z badań 
jego , mianowicie, okazuje się, że szkło, k tóre 
było wystawione na promienie katodalne znacz
nego natężenia, wywiązuje obficie pęcherzyki 
gazowe, gdy ulega zmiękczeniu przez działanie 
ciepła, w żadnym zaś innym razie zjawisko po 
dobne nie występuje. Sądzi on, że pod wpły
wem promieni katódalnych cząstki gazu. znajdu
jącego się w ru rze , przenikają do szkła i zostają 
tam  uwięzione, dopóki nie oswobodzą się sk u t
kiem zmiękczenia szkła. Doświadczeniom pod
dawał autor cztery ru ry  z różnych nieco gatun
ków szkła, jedna z nich wszakże wy wiązy wała 
obficie pęcherzyki gazowe z tych tylko swych 
części, k tóre wystawione były najbardziej na pro
mienie katodalne.

T. E.

ODPOWIEDZI REDAKCYI.

WP. Czytelnikowi. Klucza specyalnego do 
określania roślin krajowych niema w języku 
polskim. Do określania jednak  roślin krajowych 
służą: „F lo ra  polska” J . Wagi, „F lora Tatr,
Pienin i Beskidu zachodn.” prof. J. BerSau. 
Albo też Flory: Garckego, Postela, Potonie
i t. d .—Atlasu taniego do określania roślin nie
ma, ałe tylko droższe, np. Schlechtendala, 
Reichenbacha.— Do określania owadów wogóle 
może służyć: d-ra J . Leunisa „Synopsis der
Thierkunde” . Do specyalnego poznania owadów 
służą oddzielne dzieła do każdego rzędu owadów, 
a załem inne do Coleoptera, inne do Lepidopte- 
ra  i t. d ., z odpowiedniemi atlasami i wskazów
kami do urządzania zbiorów.

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 29 kwietnia do 5 maja 1896 r.

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

Oł 
• H 
N

B a ro m e tr 
700 m m  -j- T e m p e ra tu ra  w  st. C.

'Ol K ie ru n ek  w ia tru
Szybkość w m etrach  

n a  sekundę

Sum a

opadu
U w a g i

Q 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1  p. 9 w. | Najw . N ajn. £

29 S. 45,7 44,9 44,5 9,2 10,9 11,4 13,4 9,2 85 W3,SW3,SW3 6,3 O od rana do 2 h . p. m.
3o C. 44.7 44,9 43,4

4 S,1
13,0 15,4 10,8 18,4 lo ,4 73 S W3,S3,SW '2 2,0 •  od 2 h. do 4 h .  5o m. p. m .

1 P . 44,2 4 ń ,* lo ,2 8,8 8,4 11,5 8,4 91 N E ‘,N7,N5 1 ,2 @ w  nocyk
2 8 . 49,3 48,6 47,7 7,5 1 1 ,2 1 1,2 12,3 7,3 90 N E ,7NE9,N E9 0,8 O cały dzień z przerw.;
3 N. 46.4 46,1 4%2 1 2 ,2 17,7 13,4 18,5 10,4 84 E , ,E5,E* 2,8 9  w  ciągu dnia kilkakr.;
4 P. 4'%4 45,6 45,8 1 2 ,0 16 ,8 ,P 13,6 17,5 1 1 ,2 86 SE3,SE’,SW< 1,2 9  parę razy w  ciągu dnia
5 W. 45,9 46,7 47,6 8,1 10,6 8,8 l5,o 8,1 94 W*,SW3,SW3 0,3 9  b. drobny cały dzień 

z przerwami

Średnia 46,a 11 ,4  86 12,6

T R E Ś Ć .  O trzęsieniach i wybuchach podmorskich, przez T. R. — Znaczenie antropo-geograficzne 
rozwoju wybrzeży, przez Benona Janowskiego (dokończenie).— Pogląd naukowy na czynniki, kieru
jące  kształtowaniem  się ustrojów , przez H. Hoyera (dokończenie).—  Korespondencya W szechświata.—  

Sprawozdania. —  K ronika naukowa. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca A. Ślósarski. R edaktor Br. Znatow icz.

3 o3BO!cho U ,C H aypoio . Bapinana, 25 A n p tia  1896 r. Warszawa. Druk Emila Skiwskiego.




