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Z e g a r y ,  b i j ą c e  k u r a n t y .

Zegary podobne zaopatrzone są w odpo
wiedni dobór dzwonów rozmaitej wielkości, 
stanowiących rodzaj szczególnego narzędzia 
muzycznego, opartego na wielce urozmaico
nej a niepospolitej dźwięczności spiżu. Od
znaczają się one znacznemi wymiarami i są 
kosztowne, wyrób ich bowiem wymaga z jed
nej strony niepospolitego ucha muzykalnego, 
z drugiej zaś wielkiej sprawności technicznej. 
Niewielu też po wszystkie czasy istniało 
uzdolnionych należycie giserów w odlewniach 
dzwonów, którzyby potrafili odlać ich szereg, 
odtwarzający zupełnie czyste dźwięki, stano
wiące trzy lub cztery gamy chromatyczne.

Zegary grające czyli wydzwaniające ku
ranty zaczęto budować przy końcu wieków 
średnich, a Niderlandy mienią się ich koleb
ką. Liczne też miasta walczą z sobą pod 
tym względem o pierwszeństwo, jak owe nie
gdyś siedem miast greckich o ojczyznę H o
mera. I tak Dunkierka chlubi się w 1476 r. 
ze swego sprawnego dzwonnika zegarowego, 
musiała więc mieć już zegar kurantowy. 
Miasto Alost jednemu ze swych synów, Bar
tłomiejowi Coecke, przypisuje wynalazek 
walca samodziałającego, który poraź pierw
szy miał ozwać się kurantem w wigilią Boże

go Narodzenia 1487 roku. Tymczasem ku 
wielkiemu dwu tych miast utrapieniu, p. van 
Doorslaer, uczony z Malines, w dziele swo- 
jem o zegarach grających i dzwonnikach 
miasta tego twierdzi, że już w r. 1404 pe
wien Henryk Loeder, westfalczyk, miał zbu
dować zegar grający o siedmiu dzwonach. 
A ponieważ o wynalazku Loedera wspomina 
kronika z przed 1464 roku, zdaje się więc, 
że pierwszeństwo jego nie może ulegać wąt
pliwości.

Bądź co bądź, zegary grające zaczynają 
ukazywać się coraz częściej na początku 
X V I wieku. W r. 1504 zegar w mieście 
Audenarde posiadał 8 dzwonów; zegar gra
jący w Ath istniał w 1520; w lat pięć póź
niej 8 dzwonów również widzimy w Louyain, 
następnie 7 w Alost w 1537 r. Oudenbourg 
posiada ich 10 w 1539, a Bruksela ma już 
9 zegarów kurantowych w 1541. Gandawa 
w r. 1543 zakupuje 16 dzwonów, a za jej 
przykładem idzie Ypres w 1547. Słynny 
zegar grający w Bruges istniał w części 
w r. 1552, a w 1557 miasto Malines swój już 
przebudowywało.

W owej epoce ostatnie to miasto było 
ogniskiem odlewania dzwonów, a większa 
część wymienionych tu orkiestr zegarowych 
wyszła z tyglów Waghevensa.

Począwszy od X V II wieku, niezwykłe
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współzawodnictwo pojawia się wśród wiel
kich gmin niderlandzkich i fłandryjskich, 
przesadzających się wzajemnie pod wzglę
dem liczby dzwonów i melodyj, z ich pomocą 
otrzymywanych.

W r. 1648, w którym Teodor de Sany, 
dzwonnik przy kościele św. Mikołaja w Bruk- 
selli, napisał broszurę, w której orkiestrę 
swoję porównywał z orkiestrami innych 
miast ważniejszych, istniało już wiele bar
dzo ciekawych zegarów, bijących kuranty. 
Kościół św. Mikołaja posiadał 38 dzwonów, 
opactwo w Montaigu 33, Antwerpia i Gan
dawa po 31, Afflighem i Ninove po 27, Ma- 
lines i Liege po 26, Bois-le-Duc 25, Yalen- 
ciennes 19. A Sany wymienia nadto Lou- 
vain, Cambrai, Middelbourg, Amsterdam, 
Lierre, Saint-Omer.

Bardzo wiele tych harmonij wywoływa
nych było przez uderzenie klawiszów pięścia
mi i stopami (pedałów), oraz przy pomocy 
walców samodziałających (automatycznych).

Od tego czasu liczne zegary grające po
mnożyły liczbę istniejących, a w ciągu na- 
stępnych wieków niemało z nich przekształ
cono, powiększono lub zniesiono. Rewolucya 
francuska dla wielu z tych orkiestr fatalną 
się stała, ich dzwony bowiem stanowiły łup 
pożądany dla odlewni armat i mennic zdaw
kowej bronzowej monety. A i pioruny nie
zbyt łaskawemi były na wyniosłe dzwonnice 
i śmigle wieże. W taki sposób znikło 35 
dzwonów kościoła Panny Maryi w Malines, 
zegary grające św. Ju liana w Ath, św. Ste
fana w Lille, dzwonnice w Nivelles i Ya- 
lenciennes.

Pomimo tego, jeszcze obecnie istnieje 
znaczna liczba wielkich zegarów, bądź gra
jących, bądź milczących z powodu uszko
dzenia. Poniżej wymieniamy tu niektóre 
z nich, wraz z liczbą odpowiednią dzwonów, 
która wszakże głównej ich wartości nie sta
nowi. Bo jakkolwiek można oznaczyć osta
tecznie przybliżoną wagę w danym szeregu 
dzwonów, to niepodobna prawie podać syste
matycznej wartości muzycznej tonów, odpo
wiadających każdemu z tych potężnych na
rzędzi dźwiękowych. Sama nawet bezwzględ
na liczba dzwonów nie jest warunkiem ści
słym, zdarza się bowiem, że dla tego lub 
owego powodu jeden lub więcej z nich nie 
biorą w grze udziału. Tak dzwon najwięk

szy w Courtrai nie odzywa się wcale, mecha
nizm tu bowiem zegarowy posiada tylko 
49 klawiszów. Toż samo ma miejsce w ko
ściele Saint-Germain l’Auxerrois w Paryżu, 
gdzie dzwon o dźwięku c małe, ważący 
2 000 km, bije tylko godziny, a nie ma młot
ka do kurantu. Przeciwnie, wieża Saint- 
Gommaire w Lierre, wieża Saint-Eloi w Dun
kierce właściwie posiadają 42 i 49 dzwo
nów, z których wszakże na każdej po 7 
dzwonów nie należy do mechanizmu grają
cego. Zegar kurantowy na ratuszu Bruk
selskim niedawno zbudowany, ulega obecnie 
przerobieniu, bo 13 małych jeg>> dzwonków 
o zbiorowej wadze 14 kg tak były ciche, że 
słyszeć się nie dawały i zaciemniały tylko har
monią. Zegar grający w Bostonie, pewną 

I cieszący się wziętością, miał dawniej 44 
dzwony, które obecnie zredukowano do 11, 
bo 36 mniejszych przetopiono na 3 duże. 
Tych jednakże 11 dzwonów o zbiorowej wa
dze 15 000 kg donioślejsze bez porównania 
sprawiają wrażenie, niż 49 brukselskich, wa
żących tylko 4 000 kg.

Co do zbiorowej wagi całego podobnego 
doboru dźwiękowego, to najpierwsze w tym 
razie miejsce, daleko inne pozostawiające za 
sobą, zajmuje podwójny zegar grający zam
ku królewskiego w Mafra, w Portugalii. 
Dziewięćdziesiąt sześć dzwonów jego waży 
80000 kg\ stanowią one dwa zupełnie iden
tyczne szeregi, z których każdy obejmuje 
cztery oktawy chromatyczne. Dwa najniższe 
dźwięki, dwa g wydają dzwony, każdy po 
10 000 kg ważący, o 2,4 m średnicy. Dwa 
dzwony, dające ton najwyższy fis, ważą jesz
cze każdy po 30 kg. Po nim idzie zegar na 
wieży kościoła Saint-Rombaut w Melines, 
którego dzwony ważą 35 000 kg, następnie 
zegar opactwa Middelbourg w Holandyi
0 wadze 28000, Courtrai z wagą 22000
1 Bruges z wagą 26 000 kg. Waga dzwonów 
zegarowych w Tournai i Mons wynosi tylko 
po 17 000 kg.

Zegary o wadze dzwonów, wynoszącej 
10,000 kg, są jeszcze bardzo poważnemi 
mechanizmami. Waga podobna umożliwia 
trzy oktawy od c do c, z dostateczną dźwięcz
nością nut najwyższych. Wogóle dźwięki mu
zyczne dzwonów lżejszych od 20 kg uważać 
można za bezużyteczne, a nawet szkodliwe 
w orkiestrze zegarowej. Co do potężnych
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tonów basowych, jakie spotykają się w Bru- 
ges, w Malines, w Mafra, w Tournai, te na
der wyjątkowo jedynie, dla wywołania pew
nych wrażeń używane być winny—zbyt częs-

Klawiatura dawnego zegara grającego.

te bowiem ich użycie przeszkadzałoby tylko 
dźwięczności harmonii właściwej.

Wspomnieliśmy wyżej, że zdolnych giserów 
niewielu się spotyka, a dziś mniej może 
jeszcze, niż dawniej. W każdym razie, dzi
siejsze grające dzwony nie są bynajmniej 
dźwięczniejszemi od tych, jakie nam wieki 
X V II i X V III przekazały. Są one wogóle 
skromnych wymiarów i niewielkiego używają 
rozgłosu. Tymczasem, lat sto pięćdziesiąt, 
a nawet i całe dwa wieki nie zmniejszyły 
bynajmniej muzykalnych zalet dzwonów, 
jakie wyszły z odlewni takich mistrzów, jak 
Hemony, Dumery, Van den Gheyn, Noorden 
i de Graeve, przekazując nazwiska ich po
tomności.

Piotr Hemony, król giserów dzwonów, uro
dzony w Levecourt, dzisiejszym departamen
cie Wyższej Marny, umiejętność odlewania 
ich do najwyższej doprowadził doskonało
ści. Grające dzisiejsze zegary w Gandawie, 
w Diest, Leydzie, na dzwonnicy Mastry chckiej, 
w katedrze Utrechckiej, na zamkn królew
skim w Amsterdanie, milczący dziś zeigar 
w Ostendzie, przepyszny zegar w Malines, uwa
żany za najlepszy w świecie, świadczą, że 
mistrz ten odlewni słusznie nosił nazwę Stra- 
duarego dzwonów. Następcy, Mikołaj van 
Noorden i Albert de Graeve, prowadzący da

lej jego firmę około 1680 r.,pozostawili po so
bie niemniej cenne wyroby w Middelbourgu 
i w kościele św. Piotra w Louvain. Słynny
mi mistrzami w X V III wieku są: Jerzy 
Dumery, z którego odlewni pochcdzą dzwo
ny w Bruges, w Alost, Sottegem; Wilhelm 
AVithlockx, który odlał dzwony Mafry, Lier- 
re i Ostendy; nakoniec van Gheynowie, z któ
rych najsłynniejszy, Andrzej odlał dobór 
dzwonów kurantowych dla kościoła św. Ger
trudy w Louvain, dla kościoła w Audenarde, 
św. Serwacego w Mastrychcie, w Turnhout, 
w Saint-Frond.

Nasz wiek X IX  obok tych wielkich firm 
wygląda nader blado. W  ostatnich wszelako 
latach, ma on jednakże pewien postęp do 
zaznaczenia, przez wynalazek mianowicie 
dzwonów rurowych, których postać umożli
wia ścisłą czystość tonu i jednakową donios
łość wszystkich bez różnicy dźwięków. Dzwo
ny więc rurowe wybornie nadają się do ze
garów grających, a jednakże ogólnem nie 
cieszą się uznaniem, jako nowość prawdopo
dobnie, a może i z tego względu, że budowa 
grającego zegaru znacznych wymaga kosz-

Z egar g ra jący  rurow y.

tów, municypalności zaś wogóle w wydatkach 
starają się być oględnemi.

Jeżeli sztuka odlewania dzwonów postę
pem chlubić się nie może, to zato strona me
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chaniczna zegarów grających, klawiatur [ 
i walców samodziałających znacznie udosko- I 
naloną została. Dawną klawiaturę, dotąd 
jeszcze wszędzie prawie używaną w Belgii, 
stanowiły proste drążki drewniane, w które 
dzwonnik uderzał pięścią i stopą, ażeby ude
rzyć o wewnętrzną ścianę każdego dzwonu 
odpowiednim młotkiem. Obecnie klawiatury 
zegarowe podobne są do klawiatur fortepia
nowych lnb organowych, w których palce 
przyciskające klawisze wywołują poprostu 
mechaniczne lub elektryczne odczepienie 
owego młotka. G ra dzwonnika jest tym 
sposobem daleko wygodniejsza i łatwiejsza 
w ustępach muzycznych nieco szybszych. 
Wszelako, o ile się tu zyskuje na łatwości,
0 tyle traci się na ekspresyi, przez co muzy
ka zegarów grających pozbawiona jest du
cha. Młotek, spadający własnym ciężarem, 
inne wywołuje wrażenie, niż młotek rzucony 
ręką, umożliwiający sposobem rzucenia wy
wołanie rozmaitych odcieni dźwięku. Zegar 
grający mechaniczny jest poprostu „kata
rynką”. Ooprawda, to szereg dzwonów, za 
którego pośrednictwem można wykonywać, 
pod grozą kakofonii, powolne jedynie melo- 
dye, a unikać ile można tonów wytrzymywa
nych, jest narzędziem muzycznem nader 
ograniczonem co do swej muzycznej spraw
ności.

Walce czyli bębny samodziałające (auto
matyczne) wciąż jeszcze nabijane są sztyfta
mi, podnoszącemi zewnętrzne młotki dzwo
nów przy pomocy prostych i łamanych drąż
ków. Zamiast wszakże uciążliwego ich na
kręcania co dwie godziny i olbrzymich roz
miarów, nakręcają się one teraz elektrycznie
1 są skromniejszej i podatniejszej wielkości. 
Walce bronzowe wielkich dawniejszych zega
rów grających ważyły niekiedy po 10 000 £<7. 
Walec słynnego zegaru w Bruges ma 2,16 m 
długości, przy 2 m średnicy i 3 cm gru
bości, a przedziurawiony jest 30500 otwo
rów. Chcąc zmienić melodyą, przesuwa się 
w te otwory sztyfty podnoszące młotki i zaj
mujące dla każdej melodyi niewielką tylko 
liczbę otworów. Dwa bębny zegara w Mnfra 
mają po 2,40 m długości i 1,80 m średnicy, 
poruszane są zaś wagami, o 800 kg ciężaru. 
Bęben zegarowy na kościele Saint-Rom- 
baut w Malines jest nieco mniejszy, ma bo
wiem tylko 1,56 m średnicy i 1,70 m dłu

gości, wcale więc jeszcze pokaźne rozmiary. 
Z zegarów grających współczesnych, zegar 
w Buffalo z lanego żelaza zbliża się wy
miarami do wyżej wymienionych, posiada 
25 000 otworów i 1,50 m średnicy. N aj
więcej otworów posiada walec zegarowy koś
cioła Panny Maryi w Chalons nad Marną, 
ma ich bowiem 34 000. Walec kościoła 
Saiut-Germain l’Auxerrois w Paryżu, od
lany ze stali przez pp. Chateau, ma tylko 
40 cm średnicy przy 1,30 m długości. 
Walce w Bostonie, Dublinie, Monaghan, 
w Sligo (Anglia i Irlandya) są daleko jesz
cze mniejsze. W katedrze Christchurch 
w Dublinie mają one tylko 90 cm długości, 
25 cm średnicy, są z twardego drzewa, nabi
te 3000 sztyftów podnoszących. Jest ich 
cztery na zmianę, jak w szkatułkach grają
cych, a na każdym po siedem melodyi, po 
jednej na każdy dzień w tygodniu. Grają 
zwykle tylko cztery razy w ciągu doby, kiedy 
w zegarach grających fłandryjskich i holen
derskich walce obracają się aż do ośmiu razy 
na godzinę. Tak w Alost np. zegar wy
dzwania 64 takty co godzina, 48 co półgo
dziny, 8 po pierwszym kwadransie, 10 po 
ostatnim, a 2 po każdym półkwadransie. To 
może nieco za wiele. Ale przyzwyczajono 
się do tej szczodrobliwości muzyki powietrz
nej i źle przyjętoby jej ograniczenie, choćby 
nawet ze względów oszczędnościowych.

Naprawa bowiem zegara grającego jest 
w istocie dosyć zawsze kosztowną, miano
wicie przy znacznej liczbie dzwonów, jak to 
ma miejsce w Mafra, w Courtrai, w Chalons, 
i gdzie dzwony dochodzą wagi 9 lub 
10 000 kg, jak  w Mafra lub w Bruges.

Wielkie zegary grające przedstawiają mar
twy kapitał, wynoszący około 200,000 fran
ków, bo na tyle cenione są zegary Bruges 
lub kościoła Saint-Roinbaut w Malines. Ze
gar grający w Courtrai na kościele św. M ar
cina z dzwonami swemi o wadze 22 000 kg 
kosztował około 150 000 franków. Jako 
przykład podajemy tu rachunek kosztów 
poniesionych w 1881 r. na budowę zegara 
tego. Seweryn van Aerschodt z Louvain 
dostarczył około 12 000 kg dzwonów, za które 
otrzymał ściśle 47 614 franków 85 cent. 
Dzwonnica kosztowała 6 680 franków. K la
wiatura ręczna pochłonęła 17 000 franków. 
Mechanizm samodziałający, dostarczony
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przez firmę Michels z Malines, dobrze znaną 
z robót tego rodzaju, kosztował 23807 fran
ków 42 cent. Taź firma dostarczyła również 
zegara odczepiającego walec mechanizmu 
dźwiękowego. Wydatki dodatkowe, koszty 
przewozu i t. p. wyniosły 2 691 franków. 
Wogóle, miasto na zegar swój grający wy
dało przeszło 103 000 franków. Jeżeli zaś 
policzymy po 4 franki za kilogram spiżu 
w 10 000 kg dzwonów już dawniej istnieją
cych, to dojdziemy do wymienonej wyżej 
summy 150 000 franków.

Zegar grający na kościele św. Germana 
(l’Auxerrois) w Paryżu, jedyny w swoim 
rodzaju, o tylu oddzielnych mechanizmach 
ile jest dzwonów, czyli o 38, jest pięknem 
narzędziem mechanicznem, chociaż nie nader 
muzycznem. Zajmuje on blisko 200 m ob
jętości w wieży specyalnie dla niego zbu
dowanej przez Ballu. Wykonawca robót 
Collin odebrał za nie od miasta 79 960 fran
ków, a 27 000 franków za zegar odczepiający 
walec samodziałający. Doliczając wartość 
dzwonów i dzwonnicy, dochodzimy cyfry 
blisko 200,000 fr., ceny zegaru w Bruges, 
jakkolwiek waga spiżu w paryskim prawie 
w trójnasób jest mniejsza.

Ale zegarem, pierwsze pod każdym wzglę
dem zajmującym miejsce, jest podwójny zegar 
grający w Mafra, zbudowany w 1730 r. na 
rozkaz króla portugalskiego Jan a  V. Oprócz 
dwu szeregów dzwonów po 48 w każdym, ważą
cych razem 80,000 kg, wieże Mafry mieszczą 
jeszcze 18 wielkich dzwonów, służących do 
wybijania godzin i do posług religijnych. 
Mechanizmy są arcydziełami sztuki, monar
cha zaś miał wydać 5 milionów fr. na tę bu
dowę mieszczącą 434 000 kg bronzu lub że
laza polerowanego.

Łatwem jest do zrozumienia, że w naszych 
czasach podobne koszty ponosi się nie tak 
pochopnie, wobec mianowicie szczupłych 
wogóle funduszów miejskich i państwowych. 
Zdaje się wszakże, że po pewnym okresie 
zaniechania, zegary grające obecnie znowu 
w modę wchodzić zaczynają. Tak w Belgii 
dokonano licznych i ważnych ich napraw : 
w Louvain, w Ostendzie, w Roulers, w Mons. 
We Francyi nawet, w Paryżu, doprowadzono 
do porządku zegar grający na wieży Saint- 
Germain FAuxerrois. Co do nowych, to 
wiele z nich wymienić można, jako zbudo

wanych w ostatnich czasach. Tak w Pont- 
main i w Buglose, bracia Paccard zbudowali 
zegary o 32 i 25 dzwonach. P. Drouot odlał 
dobrane należycie dzwony dla miast Mervil- 
le, Bonsecours blisko Rouen, Agen. Pp. Cba- 
teau dostarczyli wielce ulepszonych mecha
nizmów zakładom Dufayel w Paryżu, kościo
łowi św. Mikołaja w Yalenciennes, kościoło
wi w Cambrai.

Wymieniamy tu niektóre z głównych ze
garów grających :

Liczba
M i a s t o  G m a c h y  K r a j  dzwo

nów
Chalons sur

Marne . . . Kościół P. Maryi. . Francy a . 56
Courtrai. . . . Kościół ś. Marcina. Belgia . . 50
Namur........Katedra.....................Belgia . . 50
Bruksela . . . R atusz ...........Belgia . . 49
Mafra l-szy

zegar. . . . Pałac królewski . . Portugalia48
2 gi zegar. Pałac królewski . . Portugalia48 

Bruges . . . .  Wieża w bazarze. . Belgia . . 47
Louvain, . . . Kościół ś. Gertrudy Belgia . . 46
Malines. . . . Kościół Saint Rom-

baut,.................Belgia . . 45
Mons............Dzwonnica..............Belgia . . 45
Perpignan . . Kościół ś. Jana. . . Francya. 45
Tournai. . . . Katedra........... Belgia . . 43
Liege........Kość. s. Bartłomieja Belgia . . 42
Utrecht. . . .  Katedra................. Holandya 42
Dunkierka . . Wieża ś. Eliasza. . Francya . 42
Buffalo . . . .  Katedra................. St. Zjedn. 42
Antwerpia

1-y zegar . Katedra. . . . . . . .  Belgia . . 40
2-gi zegar. Katedra................ Belgia . . 40

Liege K atedra...............Belgia . . 40
Louyain. . . . Kościół ś. Piotra. . Belgia . . 40
Gandawa . . . Dzwonnica............Belgia . . 40
Ostenda. . . .  Km’s a l ................. Belgia . . 40
Paryż St. Germain l’Au-

xerrois...............Francya. 38
Leyda Ratusz................. Holandya 38
Cambrai. . . . Ratusz.................Francya . 38
Bruksela . . . Kościół ś. Jakóba . Belgia . . 37
Aberdeen. . . Wieża ś. Mikołaja. Szkocya . 37 
Amsterdam. . Pałac królewski . . Holandya 35
Saint-Quentin Ratusz................. Francya . 30
Gandawa . . . Biblioteka............ Belgia . . 27
Filadelfia. . . Dzwonnica............ St.Zjedn. 25
Monachium. . Dom miejski sierot. Bawarya. 22

W liście tej nie znajdujemy słynnego z roz
głosu zegaru westminsterskiego, gdyż wła
ściwie jest on poprostu zegarem o czterech 
dzwonach, bijącym kwadranse. Wprawdzie 
dzwony jego są olbrzymie, a z dodatkiem 
dzwonu zegarowego ważą 22 000 kg czyli 
tyleż co 50 dzwonów w Courtrai. Harmonia
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ich, nader sławiona w teoryi, w praktyce 
wiele pozostawia do życzenia. Toż samo 
powiedzieć można o zegarze ua kościele 
Panny Maryi w Cambridge.

Dla dania pojęcia o rozmiarach, do jakich 
dojść może wielki zegar grający, podajemy 
tu tablicę, ułożoną według wskazówek pp. 
Paccard, znanych fabrykantów, na cztery 
oktawy od C2 do c6. Wiadomo, że a nor
malne, odpowiadające 870 drganiom, stano
wi a3.

Średnice i wagi przybliżone dzwonów :

Tony
Średnica
dzwonów

W aga
przybliżona Tony

Średnica
dzwonów

W aga
przybliż

c
w m etrach

2,950
kilogr. 

16 000 C
w  m etrach

0,740
kilogr.

245
(wielkie)

cis 2,750 14 000
(razkreślne)

cis 0,6 S- 5 200
d 2,600 12 000 d 0,655 170

dis 2,500 10 000 dis 0,620 150
e 2,350 8 000 e 0,590 120
f 2,230 7 000 f 0,550 105

fis 2,100 6 000 fis 0,525 85
9

gts
2,000 5 000 9 0,510 70
1,870 4 000 gis 0,490 60

a 1,770 3 500 a 0,440 50
ais 1,675 3 000 ais 0,410 45
h 1,575 2 500 h 0 380 40
c 1,480 2 000 c 0,360 30

(małe)
cis 1,410 1 775

(dw ukreślne)
cis 0,340 25

d 1,320 1 500 d 0,310 22
dis 1,245 1 200 dis 0,290 17
e 1,180 1 000 e 0,270 13
f 1,115 850 f 0,260 11

fis 1,050 750 fis 0,240 9
9 0,990 600 9 0,230 7

gis 0,940 500 gis 0,210 6
a 0,885 445 a 0,200 5

(normalne)
355 ais 0,190 4

ats 0,835 li 0,180 3
h 0,786 300 r. 0.140 2
c 0,740 245 7

(tró jkreślne)
(razkreślne)

Wobec wykazu tego zaznaczyć wypada, że 
wprowadzane obecnie dzwony rurowe, jak
kolwiek nie są tak donośnemi jak dzwony
zwyczajne, wszelako dają te same tony, przy 
niezmiernie zmniejszonej wadze. Tak np,, 
ton (/2 , wydawany przez dzwon, ważący 
5 000 kg, otrzymać można przez drgania 
rury, długiej 2,50 m, o średnicy mającej 
69 mm, grubej 12 mm, a ważącej tylko 
45,5 kg. Ton ten słychać na kilometr od
ległości.

N a  w ystaw ie p ary sk ie j tego ro czne j u jrz y 
my liczne k om plety  dzw onów , d a ją c e  trz y  j 
i cz te ry  o k taw y, co m iłośn ikom  zegaró w  g ra -  |

jących da sposobność przekonania się, o ile 
one, zaopatrzone w ulepszone mechanizmy, 
a wprawną kierowane ręką, barmonijnemi 
i miłemi dla ucha się okażą.

(Revue scientifiąue). K. J.

KONJUGACYA U W YM OCZKÓW .

Akt połączenia się ciałka nasiennego 
z jajkiem pod wieloma jeszcze względami 
nie został dotąd wyjaśniony: Napróżno jesz
cze, jak dotąd, przyrodnicy usiłują zrozu
mieć istotę rozmaitych zjawisk, które aktowi 
temu towarzyszą. Poruszona kwestya waż
ną jest nietylko ze stanowiska naukowego, 
czysto teoretycznego; i praktyczne znaczenie 
ma ona ogromne : jedynie tylko przez bada
nia, w tym kierunku czynione, możemy istot
ne światło rzucić na sprawę dziedziczności, 
rozwoju płci i t. p.

Warunki, wśród których odbywa się łą
czenie— kopulacya elementów płciowych, by
wają bardzo rozmaite. Niektóre z nich bliż
sze zbadanie aktu zapłodnienia czynią nie- 
możliwem; zato w tych razach, kiedy zapłod
nienie odbywa się poza ciałem rodziców, na- 
zewnątrz (jak u żab np.), uczony dla swych 
badań drogę znajduje otwartą.

Objektem, z którym obecnie bardzo często 
w pracowniach biologicznych możemy się 
spotkać, są wymoczki, jedna z gromad pier
wotniaków. Wymoczki—przypomnimy tutaj 
czytelnikom —sąto mikroorganizmy jednoko
mórkowe; z tego widzimy, że każdy wymo
czek, morfologicznie, zewnętrznie rzecz bio
rąc, równoznaczny jest tej lub owej komórce 
tkankowców, pod względem jednak fizyolo- 
gicznym posiada własności organizmów tkan
kowych kompletnych i tak, jak te ostatnie, 
może się z miejsca na miejsce przenosić, ży
wi się, rozmnaża i nareszcie odbywa akt, do 
aktu płciowego u zwierząt wyższych bardzo 
zbliżony. Ta różnostrouność funkcyj życio
wych wymoczków, duża dla badań przystęp- 
ność skutkiem środków technicznych, k tóre- 
mi nauka dzisiaj rozporządza, nareszcie 
łatwość otrzymania, oto główne względy, dla 
których wybrałem, jako przedmiot badań, 
wymoczki i mianowicie rodzinę Paramaeci-
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nae, gatunek Paramaecium caudatum (fig. 1). 
Gatunek ten, po polsku pojką nieszczęśliwie 
nazwany, do najpospolitszych należy i można 
otrzymać w sposób bardzo prosty. Włożyw
szy na spód naczynia szklanego (np. słoika) 
trochę kłosków zbożowych, siana albo zgni
łych liści i następnie zalawszy to wodą, *), 
już po 12 dniach zwykle znajdujemy w kul
turze naszej Paramaecia, które przy dobrym 
wzroku nawet gołem okiem zauważyć można 
w postaci małych punkcików na szkle u po
wierzchni wody. Przy slabem powiększeniu 
widzimy, że Paramaecia, wymoczki wydłu
żonej formy, błoną z licznemi rzęsami okry
te, posiadają w swojem wnętrzu ciałko, które 
na tle otaczającej substancyi, t. j. proto
plazmy, wygląda jak ciemna bryłka. Ciałko 
to nosi nazwę jądra. U zabitego i następnie

Fig. 1. Paramaecium caudatum.
1—jądro, 2—jąderko, 3 —gęba, 4—wodniczek. 

(pow. około 240 razy).

barwnikiem jakim zabarwionego wymoczka, 
obok jądra albo w zagłębieniu jego znajdu
jemy drugie małe ciałko, t. zw. jąderko 
(u innego gatunku dwa jąderka). Jeżeli 
obok protoplazmy, jądra i jąderka, a także 
urzęsionej błony, wspomnimy jeszcze fałdę 
zewnętrzną, która rodzaj gęby tworzy, i tę t
niące banieczki, t. zw. wodniczki—organy, 
spełniające funkcyą wydzielniczą—to w ten 
sposób damy czytelnikowi ogólne pojęcie 
o budowie, o częściach składowych wy
moczka.

Jak  wyżej powiedzieliśmy, spotykamy się

*) Dobrze jest włożony materyał przycisnąć 
kamykiem, a naczynie samo od kurzu zabezpie
czyć tiulem.

u wymoczków z aktem, który w istocie swej 
przypomina bardzo akt płciowy tkankowców. 
Z przebiegiem aktu tego pragnę dzisiaj czy
telników Wszechświata zapoznać, przedsta
wiając im treść mych badań, które w tym 
względzie czyniłem nad Paramaeciami, 
u których akt ten ma nazwę konjugacyi.

Jak  nazwa wskazuje, zajęte aktem płciowym 
Paramaecia znajdują się w czasowem tylko 
zetknięciu ze sobą. Zwrócić bowiem musimy 
uwagę, źe niektóre wymoczki, kojarząc się, 
zespalają się ze sobą zupełnie i w ten sposób 
zatracają swoję indywidualność. W takim 
razie akt płciowy nazywa się kopulacyą.

Przedewszystkiem zaznaczyć należy, że 
proces konjugacyi u Paramaecium może 
przybrać w kulturze charakter epidemiczny, 
wtedy kropla płynu’ z „nalewki” naszej do

badania użyta, zawiera więcej pływających 
parek, aniżeli osobników wolnych —pojedyń- 
czych. Jeżeli trafiliśmy na moment, w któ
rym konjugacya dopiero co się rozpoczęła, 
w takim razie Paramaecia, jak to na fig. 2
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widzimy, są tylko'w jednym końcu połączone. 
W miarę tego jak proces trwa dłużej, połą
czenie staje się ściślejszem i w końcu roz
ciąga się na całą prawie długość osobnika 
(patrz fig. 3). W ten sposób zrośnięte bło
nami wymoczki są do siebie przytknięte 
gębami i w tym stanie przebywają kilka
naście godzin. Czas trwania syzygii (konju- 
gacya inaczej nazywa się syzygią), jak się 
we własnych doświadczeniach o tem przeko
nałem, może być znacznie przedłużony, jeżeli 
obniżymy temperaturę środowiska. Gdy 
właściwy akt płciowy dopełniony został, szew, 
łączący wymoczki, jakgdyby pruje się stop
niowo, tak że ostatecznie konjugujące Para- 
maecia, odzyskując wolność osobistą, roz
chodzą się, by powrócić do normalnego trybu 
życia i „zwykłych obowiązków”.

Tak się sprawa przedstawia zewnętrznie. 
Wewnętrzny przebieg konjugacyi ujawnia 
wielkie komplikacye, wśród których wtedy 
tylko zoryentować się można, kiedy użyjemy 
silnego bardzo powiększenia (około 1000 ra 
zy), metody przekrojów i nareszcie podwój
nego barwienia naszych preparatów.

Co do krajania tak małych, jak np. Para- 
maecia, objektów, to posiłkujemy się tutaj 
fotoksyliną, płynem, który na powietrzu 
tężeje, zachowując przezroczystość zupełną, 
a następnie z łatwością krajać się pozwala. 
W ten sposób w parafinie, substancji do 
przekrojów na mikrotomie stale zwykle uży
wanej, zatapiamy nie bezpośrednio danego 
wymoczka, ale raczej kawałeczek foto- 
ksyliny, w którym w wiadomem nam miejscu 
znajduje się nasz wymoczek.

Sposób zaś podwójnego barwienia polega 
na tem, aby dane ciało barwić dwuma barw
nikami, jednym kwaśnym, drugim zasado
wym; jeżeli pewne części danego ciała stale 
barwią się jednym, inne zaś drugim barwni
kiem, to fakt ten może być bardzo ważnym 
z punktu widzenia fizyologicznego.

Do procesu konjugacyi wracając, zajmij
my się teraz jego stroną wewnętrzną. Jądro 
i jąderko sąto dwa elementy, które mają 
tutaj główne jeżeli nie jedyne znaczenie.

Jądro  (macronucleus) u Paramaecium 
w normalnych warunkach posiada kształt 
owalno wydłużonej bryłki. Bryłka ta, nie- 
okazującana powierzchni swej żadnych szcze
gólnych nierówności, barwi się za użyciem

dw u barw ników , np. k w aśn ego —czerw one
go i zasadow ego n iebieskiego, b arw i się, 
p ow tarzam y, zupełn ie  jed n o sta jn ie  m iesza
n in ą  obudw u. T ym czasem  p odczas k o n ju 
gacy i n a j ą d r z e  p o w sta ją -fa łd y , k tó re  s to p 
niowo co raz  g łębszem i’ się s ta ją . W ten  
sposób, ro b iąc  p rzek ró j w ym oczka w tym  
s tad y um , m ożem y czasam i n a  jed n y m  sk raw 
k u  tylko  k ilk a  tak ic h  fałdów  przekrojonych  
znaleźć. Jed n o cześn ie  ze zjaw ieniem  się tych

F ig . 4 . P rzek ró j (schem at).

brózd na powierzchni jądra, substancja jąd
rowa utraca właściwą sobie ścisłość i osta
tecznie całe jądro rozpada się na szereg 
fragmentów (fig. 4), narozmaitszej formy 
i wielkości, wogóle jednak w postaci tasiem 
i kiełbasek, rozrzuconych po ciele wymocz
ka. Te długie fragmenty rozpadają się 
w dalszym ciągu na oddzielne ciałka (fig. 6), 
które stopniowo zmniejszając swą wielkość, 
ostatecznie znikają, bądź przez otaczającą 
protoplazmę wessane, bądź też po części 
wydalone na zewnątrz lub do nowopowstają
cego makronukleusa wcielone, jak to opisują 
niektórzy uczeni. Jednocześnie z temi ze- 
wnętrznemi zmianami, z tem stopniowem 
rozpadaniem się jądra zachodzą i w sub- 
stancyi jego bardzo poważne objawy. Bada-

F ig . 5. P rzek ró j (schem at).

jąc przekroje konjugującego wymoczka dwu
ma barwnikami, jak to wyżej opisaliśmy, za
barwione, spostrzedz łatwo możemy, że wśród 
substancyi jądrowej wyodrębniają się ciałka 
kwaśnym tylko barwiące się barwnikiem. Na 
symptomat ten szczególną zwracamy uwagę, 
ponieważ wedle naszego mniemania jest on 
niechybną oznaką degeneracyi—zwyrodnie
nia jądra. Badając skrawki tych wymocz
ków, w których proces konjugacyi posuwał
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się dalej, widzimy, źe tutaj wyodrębnienie 
się obudwu substancyj jądrowych (jednej 
barwiącej się zasadowym, drugiej zaś kwaś
nym barwnikiem) przeniknęło całą masę 
jądra, tak źe w owych wydłużonych frag
mentach i w tych bryłowatych ciałkach, 
ostatecznych produktach destrukcyi makro- 
nukleusa, odróżnić możemy jednym kolo
rem zabarwione ziarnka, spoczywające wśród 
substancyi drugiego koloru.—Nie będziemy 
się w tej chwili zajmowali kwestyą, jaką 
tizyologiczną funkcyą spełnia jądro, w po
dobnej, samodzielny żywot pędzącej ko
mórce. Zaznaczyć tylko pragniemy, że opi
sane tutaj objawy, zdaje się, dowodzą, że 
jądro o tyle normalnie funkcjonować może,
0 ile wchodzące w skład jego substancye 
znajdują się ze sobą w bardzo ścisłym związ
ku. Co więc makronukleusa dotyczy, widzi
my, jak dalece losy jego związane są z ak
tem konjugacyi; widzimy, że akt ten, aktem 
odmłodzen a przez znakomitego francuskiego 
uczonego Maupas nazywany, zwiastuje bli
ski koniec, bliską śmierć makronukleusa. Gi
nie ou zwyrodniały, ustępując miejsca swemu 
następcy. Tu dopiero w całej pełni wystę
puje doniosła rola jąderka (mikronuklesa)
1 wogóle znaczenie aktu konjugacyi. Ale 
nie uprzedzamy wypadków. Micronucleus, 
bardzo drobnych w porównaniu z jądrem 
wymiarów, spoczywa zwykle w osobnem 
wgłębieniu makronukleusa. W ważniejszych 
jednak momentach życia Paramaecium, jak 
np. podczas rozmnażania się, t. j. w chwili 
kiedy wymoczek się dzieli, opuszcza on swo- 
ję  kryjówkę, miejsce widoczne zajmując. 
I  w czasie konjugacyi dzieje się to samo; ale 
wtedy można w jąderku jednocześnie wiel
kie zauważyć zmiany; objętość jego znacz
nie się powiększa, a substancye, w skład 
jego wchodzące, wyodrębniają się, specyalny 
układ przybierając: micronucleus przygoto
wuje się do dzielenia, do dzielenia mitotycz- 
nego, t. j. nie zapomocą prostego przewęże
nia, lecz drogą rozszczepienia elementów 
chromatyny (tak się nazywa substancya jąd
ra i jąderka, barwiąca się kwaśnym barwni
kiem), która przy tem układa się w figury, 
tak zwane karyokinetyczne.

Nieporu8zając kwestyi, o ile w danym 
przypadku odszukać można te wszystkie fazy 
karyokinezy, które spotykamy w dzieleniu

się komórek tkankowych, jedynie na to tylko 
zwracamy uwagę, że substancya chromaty- 
nowa 1) wydziela się spośród ogólnej sub
stancyi jąderka i 2) przechodzi cały szereg 
rozmaitych stadyów w układzie swym i w for
mie. Nic podobnego nie spotykamy, obser
wując mikronukleusa, który podczas dziele
nia się wymoczka także ulega podziałowi.
0  różnicy tej pamiętać należy.

W rezultacie pierwszego podziału otrzy
mujemy rzecz prosta z jednego dwa jąderka 
(fig. 2). Te, dzieląc się raz jeszcze, równie 
drogą karyokinetyczną, sprawiają ostatecz
nie, że w ciele konjugującego Paramaecium 
znajdujemy aż cztery jąderka. Napozór traf 
tylko określa, które z nich ma spełnić wła
ściwą funkcyą zapłodnienia, to jąderko bo
wiem, które się najbliżej otworu gębowego 
znajdzie, to dzieli się raz jeszcze i teraz do
piero jedna połowa jąderka, z tego nowego 
podziału powstała, wędruje do drugiego P a 
ramaecium, przedostając się przez otwór gę
bowy, druga zaś połowa pozostaje w miejscu. 
Podczas tego trzy inne jąderka, o których 
wzmiankowaliśmy wyżej, podlegają stopnio
wej redukcyi i w końcu zupełnie znikają. Nie 
zapominajmy, że w drugim z konjugujących 
wymoczków odbywa się taki sam proces. 
Każdy więc z naszych wymoczków obok po
łowy, a właściwie % własnego jąderka, '/s 
obcego dostaje. Części te łączą się z sobą
1 w ten  sposób w wym oczku now e ją d e rk o  
pow staje, s ta ją c  się d ła  n iego ź ród łem  nowej 
energii i siły , d a jąc  mu siłę  do nowego życia. 
T a k  sp raw ę p rz e d s ta w ia ją M a u p a s  i B . H e rt-  
wig. Ż e  n ie ty lko  w ym iana w zajem na, ale 
też  łączn ie  się ją d e re k  w obudw u osobni
k ach  m a  m iejsce, m ogliśm y i n a  naszych 
p re p a ra ta c h  spraw dzić . Czy p rzy tem  rzeczy
wiście jed n o  z cz te rech  ją d e re k  się dzieli, 
a  trzy  inne g iną, czy też  dw a g iną, trzecie  
funkcyą zap łodnien ia  spełn ia , a  czw arte  p o 
zosta je  w m iejscu, łącząc  się n as tęp n ie  z ją -  
derk iem  sąs iad a , tego n a  zasadzie  osobistych  
obserw acyj nie m ożem y orzec. O dm ienne 
n a  tym  punkcie spostrzeżen ia  z ro b ił p. H o yo r 
(syn), k tó ry  b ad a n ia  swe nad  innym  w praw 
dzie g a tu n k iem  wymoczków p ro w adził i k tó ry  
stanow czo zaprzecza  jak ie g o b ą d ź  łączen ia  
się ją d e re k , jak k o lw iek  s tw ie rd z a  ich  w ym ia
nę. R o zstrzygn ięc ie  tych  szczegółów  m usi
my zostaw ić p rzyszłości, obecnie m ożem y za
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fakt przyjąć, że podczas konjugacyi wymocz
ków odbywa się wymiana jąderek i że od 
chwili tej wymiany rozpoczyna się druga 
połowa procesu; badając ją , widzimy, w jaki 
sposób powstaje nowy aparat jądrowy. Tu
taj zdolność do dzielenia się tego jąderka 
przybysza, połączonego (u Paramaecium) 
z jąderkiem miejscowem, występuje jeszcze 
wyraźniej i w formie, bardziej zbliżonej do 
karyokinezy typowej, aniżeli przedtem. 
Dzielenie to odbywa się teraz trzy razy, 
w rezultacie otrzymamy 8 produktów (1 — 
2—4—8) podziału, 8 okrągłych jąderek. 
Wielkością nie różnią się one od tego, od 
którego wzięły swój początek, ponieważ po 
każdorazowym podziale powiększa się masa 
ich substancyi. Jakiż jest los tych 8 jąde
rek? W  dwu grupach (po 4) w jednym 
i drugim końcu wymoczka zebrane, przecho
dzą zupełnie odmienne koleje. Jąderka 
jednej grupy zaczynają się silnie rozrastać, 
jednoczeście zatracają wewnętrzną strukturę 
i ostatecznie przybierają postać napozór 
jednolitych bryłek. Te bryłki sąto nowe 
makronukleusy. Dwojaką drogą może dojść 
wymoczek do posiadania jądra  w liczbie poje- 
dyńczej: albo dzieląc się i nowemu Paramae
cium przy pierwszym podziale dwa, a przy 
następnym jedno z pozostałych dwu jąder 
oddając, albo też łącząc w jednę całość 
wszystkie 4 posiadane jądra. Z  czterech 
jąderek drugiej grupy trzy podlegają zupeł
nej redukcyi; czwarte zaś, zachowując swój 
charakter mikronukleusa, przeistacza się po
woli w normalne jąderko, przyczem natural
nie zmniejsza swą objętość.

Nieuzwględniając szczegółów, staraliśmy 
się czytelnika z istotą sprawy zapoznać. Jak  
widzimy, polega ona na tem, ,źe dwa pier
wotniaki wymieniają między sobą pewną 
ilość substancyi jąderek, aby odbudować 
zwyrodniałe i zniszczone jądro. Skutkiem 
tego mogą one byt gatunku swego zabez
pieczyć i grożącą zagładę usunąć.

Poznanie aktu konjugacyi pozwala nie
wątpliwie spojrzeć jaśniej na akt płciowy 
wyższych i przedewszystkiem wskazuje, że 
tutaj zróżnicowanie się elementów płciowych 
na jajko i ciałko nasienne stanowi objaw 
drugorzędny.

Znajomość tej sprawy pod innym jeszcze 
względem posiada doniosłe znaczenie. Czy-

telaicy Wszechświata pamiętają, zapewne, 
niejednokrotnie już poruszaną kwestyą nie
śmiertelności wymoczków. Po tem, cośmy 
powiedzieli wyżej, rozstrzygnięcie tej kwestyi 
nie powinno dla nikogo przedstawiać trudności. 
Wiemy przecie, że akt konjugacyi stanowi 
epidemiczne i peryodycznie powtarzające się 
zjawisko wśród świata wymoczków, wiemy, 
jakie przyczyny konjugacyą tutaj wywołują 
i jakie objawy procesowi temu towarzyszą. 
Wiemy, że wymoczek, który proces konjuga
cyi odbył, otrzymuje nowy aparat jądrowy.

W chwili gdy stare jądro rozpadło się, 
umarło, umarł stary, dawny ów wymoczek, 
ale ze śmiercią jego bezpośrednio wiąże się 
tu życie nowego wymoczka, który przechodzi, 
rzecbyśmy mogli, stadyum embryona do 
czasu, aż się całkowicie uformuje nowy apa
rat jądrowy, w skład którego—przypomina
my tu taj—weszły pierwiastki morfologiczne 
pochodzenia zupełnie obcego. Szczegół ten 
jest bardzo ważny i niezbicie, zdaje się, 
wskazuje, że o tożsamości osobnika konjugu- 
jącego, o tożsamości z tym, który skutkiem 
konjugacyi powstaje, mowy być nie może. 
Kto więc dzisiaj o nieśmiertelności wymocz
ków rozprawia, tylko nieznajomości życia 
ich dowodzi. Każda bowiem istota żywa 
takież same, jak wymoczki, posiada prawa 
do nieśmiertelności materyalnej.

Adam Kudelski.

Nr 8

O p o d o b i e ń s t w a c h  f a m i l i j n y c h  

i  d z i e d z i c z n o ś c i  t y p u .

Pod powyższym tytułem hr. Teodor Ziehy 
wydał niedawno rozprawkę, opartą na obra
zach i miedziorytach. Zajmuje się ona głów
nie podobieństwami familijnemi w rodzinie 
Habsburgów i Bourbonów. I tak np. Kos- 
ma, książę medycejski, którego babka była 
siostrą cesarza Ferdynanda I I , jest nadzwy
czaj podobny do cesarza Leopolda I; elektor 
bawarski Józef Maksymilian, którego matka 
była córką Józefa I, przedstawia typ habs
burski, podobnie wnuk Józefa I , Klemens, 
arcybiskup trewirski. Najbardziej uderza- 
jącem jest podobieństwo zmarłego w r. 1896 
marszałka polnego austryackiego arcyksięcia
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Albrechta do cesarza Leopolda I. Typ 
Habsburgów odznacza się, szczególnie u star
szych członków domu, silnie wystającą brodą, 
i szczęką dolną. Właściwość tę mieli z po
między Habsburgów najpierw Karol V i F er
dynand I. Odziedziczyli zaś ją, według Zi- 
chego, po dwu portugalskich prababkach, 
Eleonorze, żonie cesarza Fryderyka I I I ,  
i Izabelli, żonie króla kastylijskiego Jana II. 
Dlatego to i Ja n  I II , król portugalski, jest 
nader podobny do Karola V, cesarza nie
mieckiego.

W rolzinie Bourbonów Ludwik X I I I  nie 
jest podobny do ojca swego, Henryka IY, 
przypomina zato z rysów matkę, Maryą 
z Medyceuszów. Ludwik X IV  jest żywym 
portretem ojca, tylko jego nos świadczy 
o pochodzeniu od babki włoszki. Ludwik XV 
podobny do swej matki, Adelajdy, księżnicz
ki sabaudzkiej, ma poraź pierwszy charakte
rystyczne u Bourbonów wysokie czoło, w tył 
cofnięte. Natomiast Ludwik X V I i Lud
wik X V III  przypominają z rysów pradziad
ka Stanisława Leszczyńskiego. I  w innych 
dynastyach, jak  wirtemberskiej, orańsko- 
nasauskiej typ familijny przechodzi z poko
lenia na jjokolenie, zmienia się natomiast 
u Hohenzollernów i Wittelsbachów.

Wszyscy uczeni, którzy zajmowali się kie
dykolwiek kwestyą podobieństwa familijne
go, twierdzą, że w rodach powtarza się to 
podobieństwo przeważnie tylko co do właści
wości ojcowskich. Inaczej mówi hr. Zichy, 
twierdząc, że : 1. Każdy człowiek posiada 
rysy swych niezbyt dawnych przodków. 2. 
Typ familijny dziedziczy się często w linii 
męskiej, ale nie z reguły. 3. Między ro
dzeństwem zachodzi w wielu przypadkach 
podobieństwo najczęściej w okresie młodo
cianym. 4. Podobieństwo rodziców do dzie
ci i odwrotnie da się stwierdzić nieraz tylko 
na podstawie portretów z lat młodości. 5. 
W przypadkach sporadycznych możemy wy
kazać wielkie podobieństwo poszczególnych 
osobników do bardzo odległych protoplastów. 
Mimo tych wszystkich wywodów musimy 
nadmienić, że ta  właśnie dziedzina wiedzy 
kryje cały szereg kwestyj, czekających jesz
cze rozwiązania.

W związku z powyższemi wywodami poda
jemy ciekawy fakt co do dziedziczności typu, 
ogłoszony niedawno w dzienniku francuskim

„Journal de la Santó”. Pewien uczony, po
dróżując po Niemczech, zauważył w sali re
stauracyjnej w Kolonii mężczyznę, który 
pod każdym względem, zarówno co do fizyo- 
gnomii, postawy, ruchów i głosu tak dalece 
przypominał jego ojca, że byłby go wziął za 
niego, gdyby nie to, że jego ojciec już dawno 
był umarł. Uderzony tem nadzwyczaj nem 
podobieństwem, zbliżył się do nieznajomego 
i opowiedział powód swego zaciekawienia. 
Pokazało się, że ów nieznajomy był potom
kiem starej francuskiej rodziny, która po 
odwołaniu edyktu nantejskiego wyemigrowa
ła i osiedliła się w Kolonii. Rodzina jego 
pochodziła z Saint Hyppolyte-du-Gard, skąd 
także wywodził swój ród uczony francuski, 
a co ważniejsza, nazwisko nieznajomego róż
niło się tylko w jednej literze od nazwiska 
uczonego. Nie ulega wątpliwości, że oba- 
dwaj byli tego samego pochodzenia, a cho
ciaż ich oddzielało od wspólnych przodków 
siedem lub osiem pokoleń i prawdopodobnie 
wielokrotne krzyżowanie rasy, przechowało 
się tak długo podobieństwo rysów.

W. D.

Rozpowszechnianie roślin przez 
mrówki.

Prof. d-r F. Ludwig opisuje w „Zeitschrift 
fur Entomologie’’ fakty następujące, będące 
dowodem, że mrówki przyczyniają się do 
rozpowszechnienia roślin krajowych. Stresz
czamy opowiadanie profesora: Nieraz się 
dziwiłem, że płucnik (Pulmonaria officinalis) 
w naszych lasach rok rocznie coraz to dalsze 
zajmuje stanowiska. Gęsto a krótko uwło- 
sione, czarno połyskujące, białym znaczkiem 
opatrzone ziarnka wypadają z torebki wprost 
na ziemię lub na liście i z powodu swych roz
miarów i wagi nie mogą być rozpowszechnia
ne przez wiatr lub zwierzęta i ptaki. Mia
łem od wielu lat w swoim ogrodzie kawał 
grzędy, zajęty krzakami płucnika, hodowane
go w celu badania zapłodnienia przez owady 
i corok wypleniałem tę roślinę, skoro w in 
nych częściach ogrodu się ukazała. Mimo 
to płucnik ciągle nanowo się ukazywał 
w najdalszych częściach ogrodu i stałby się
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nieznośnem zielskiem, gdyby nie staranne 
wyplenianie. Mrówki znajdowały się na 
grzędzie z płucnikiem; przekonałem się, że 
one ziarna płucnika roznosiły i że płucnik 
wyrastał głównie wzdłuż płotu, tam gdzie 
przechodziła ścieżka mrówek. Podobnie roz
nosiły one ziarna fiołka wonnego (Viola odo- 
rata) i krzaki tej roślinki, w odmianie biało- 
kwiatowej, znalazły się wzdłuż mrówczej 
ścieżki pod płotem. Jaskółcze ziele (Cheli- 
donium majus) znajduje się w bliskości mego 
mieszkania tylko przy mrówczych ścieżkach 
i tylko mrówki rozpowszechniają tę roślinę.

Ciemiernik cuchnący (Helleborus foetidus) 
jest też nader ciekawym przykładem pracy 
mrówek. Kwiatostany zginają się w porze 
rozwijania się torebek nasiennych. Pękają 
one podczas dojrzewania i wszystkie ziarna, 
przymocowane rzędem do osadki, wypadają 
wraz z osadką na ziemię. Ziarna są czarne, 
połyskujące, a wraz z osadką podobne są do 
larw niektórych chrząszczów. Później do
piero ziarna oddzielają się od osadki. Od- 
dawna przypuszczałem, że je  roznoszą mrów
ki. Moje przypuszczenie potwierdził Wett- 
stein, opisując fakt następny : Za muzeum 
botanicznem uniwersytetu wiedeńskiego znaj
duje się stary mur i nasyp ziemny. Na na
sypie rosną różne rośliny, pochodzące z ogro
du botanicznego : Scrophularia vernahs, Co- 
rydalis ochroleuca, Helleborus foetidus i t. d. 
W szczelinach muru mieszkają mrówki, 
a wskutek tego cały mur porastają Chelidó- 
nium i Corydalis, a nieraz były na nim i mło
de ciemierniki. Tyle Wettstein. Na wiosnę 
1898 r. położyłem kupkę ziarn ciemiernika 
na malej skale w lesie, kolo której przecho
dziły miówki i na którą niekiedy wchodziły. 
Znalazły zaraz ziarna i szybko je wyniosły. 
Gdy w maju wysiałem ziarna ciemiernika na 
grzędę w ogrodzie, mrówki zaraz ziarna za
brały. Mrówki roznoszą też ziarna Euphor- 
bia lathyris mimo ich wielkości, inaczej bo
wiem nie można wytłumaczyć ukazywania 
się młodych siewek tej rośliny w oddalonych 
częściach ogrodu. Kerner von Marilaun zro
bił to samo spostrzeżenie nad roślinami na- 
stępnemi: Asarum europaeum, A. canaden- 
se, Chelidonium, Cyclamen europaeum, Ga- 
lanthus niyalis, Moehringia muscosa, San- 
guinaria canadensis, Viola odorata, V. 
austriaca, Yinca minor, V. herbacea, Eu-

phorbia, Polygala vulgaris, P. Senega. 
Ziarna tych roślin znajdował w mrowiskach. 
Przyrodnicy amerykańscy, jak Robertson, 
Trelease i inni, podobne spostrzeżenia robili 
w Ameryce.

Weisse i Barnewitz zwrócili uwagę na 
znajdowanie się jaskółczego ziela i pokrzywy 
pod staremi dębami; należy-'przypuszczać, 
źe rozpowszechniły te rośliny mrówki, za
mieszkujące dęby. Plottner znajdował często 
koło mrowisk pokrzywę.

Same ziarna nęcą mrówki: mówiliśmy
0 ziarnach ciemiernika; inne ziarna są po
dobne do cbrząszczyków, małych gąsienic
1 t. d. Ale i roślina ma też przynęty, jak np. 
miodowniki na liściach Melampyrum, przed
stawiające się w postaci ciemnych punktów 
i z powodu słodkiej swej zawartości odwie
dzane przez mrówki. Lundstrom widział 
mrówki, wynoszące ziarna z otwartego owo
cu Melampyrum pratense. Ziarna tej rośli
ny są dziwnie podobne do mrówczych pocz- 
warek i przy poszukiwaniach w ziemi i pod 
kamieniami Lundstrom znalazł w wielu 
miejscach ziarna Melampyrum z poczwarka- 
mi mrówek zmieszane, które mrówki tylko 
przynieść mogły. Gdy Lundstrom kamień 
podniósł i do poczwarek mrówczych dorzucił 
kilka ziarn Melampyrum, widział jak mrów
ki w popłochu unosiły ziarna wraz z poczwar- 
kami i nieraz próbę tę powtarzał.

W  tych przypadkach widzimy, że ziarna po
zostają nietknięte, ale nie zawsze tak bywa. 
Ryż mrówkowy, Aristida oligantha, jest 
uprawiany w sawannach Teksasu i Meksyku 
przez mrówki Pogomyrmex barbatus. Mrów
ki zbierają też ziarna Aristida pungens 
i roznoszą je, pomimo źe roślina ma od nich 
ochronę w postaci długich kolców u węzłów 
i kleistej powłoki u podstawy między w ęźli.

Streść. M. Twardowska.

Spostrzeżenia naukowe.

W spraw ie  w idm a absorpcyjnego  chlorofilu.

J a k  w ykazałem  daw niej (porów naj a rty k u ł 
p. t. W idmo absorpcyjne chlorofilu, W szechśw iat, 
1 8 9 9 ), chlorofil uw olniony m ożliw ie dokładnie
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od dom ieszek barw nych, a szczególniej od m a
łych ilości jeg o  pochodnych, utw orzonych pod 
w pływem kwasów roślinnych, tow arzyszących 
chlorofilowi w surowych wyciągach liści z ie lo 
nych, wywołuje w widmie ciągiem  trz y  smugi 
charak te ry styczne  w obszarze pom iędzy liniam i 
slpnecznem i B i F . Z tw ierdzeniem  tem  nie 
zgadza ją  się spostrzeżen ia  H artleya , ogłoszone 
w spraw ozdaniach T ow arzystw a chemicznego 
londyńskiego w ro k u  1891. Badacz ten tw ier 
dzi, że widmo chlorofilu sk łada  się tylko z dwu 
sm ug absorpcy jnych , k ‘órych położenie odpow ia
da  pierw szej sm udze charak terystycznej zw yk
łych wyciągów chlorofilowych w czerwonej części 
w idma. Chcąc wyświetlić tę  niezgodność posta  
now iliśm y z p . C. A. Schm ekem  pow tórzyć d o 
św iadczenia H artley a  i porów nać rezu lta ty , o trzy 
m ane m etodam i tego  badacza, z otrzym anem i we
d ług sposobu daw niej na tem  miejscu zakom uni
kowanego.

M etoda H artleya  w yosobniania „chlorofilu14 
polega na  tem , że zim ny w yciąg alkoholowy liści 
zielonych tra k tu je  się roztw orem  wodnym w oda
nu b a ry tu . O trzym uje się w tak i sposób osad 
zielony, k tó ry  przem yw a się naprzód  wodą, po
tem  alkoholem  i chloroform em  w celu w ydziele
n ia  cia ła , zw anego przez  H artleya  żółtym  chlo
rofilem . O sad p rzem yty  rozciera się z g licery
ną, alkoholem  i kwasem bornym , pod wpływem 
k tórego  zw iązek barytowy ulega rozszczepieniu, 
a  uw olniony barw nik  rozpuszcza się w alkoholu. 
P łyn  filtrow ano, do filtra tu  dodawano znaczną ilość 
wody i ekstrahow ano eterem . O trzym any ro z 
tw ó r eterow y porów nano spektroskopow o z e te
row ym  roztw orem  chlorofilu , otrzym anym  
w zw ykły sposób przez  rozw odnienie surowego 
w yciągu alkoholow ego liści i ekstrakcyą p łynu 
eterem . P rzekonaliśm y się w ten  sposób, że 
w idm a obu płynów  nie zgad za ją  się z sobą. B a
dany w stężonych roztw orach  barw nik  H artleya 
wywoływał 4 sm ugi, z których pierw sza w czer
wonej części w idm a, była bardzo  ciem na, pozo
sta łe  zaś trz y , szczególniej o sta tn ia  w błękitnej 
części by ła  nader słaba. W  m iejscu zaś, odpo- 
w iadającem  drug ie j, dość ciem nej sm udze ch lo
rofilu , o trzym anego bez w spółudziału  w odanu 
b a ry tu , nie m ogliśm y spos*rzedz sm ugi. Różni 
ca tych widm sta ła  się jeszcze  znaczniejszą, gdy 
badan iu  poddaliśm y roztw ory  rozcieńczone. J e 
żeli m ianowicie rozcieńczym y roz tw ór barw nika 
H artlaya  do tego  stopnia, że sm ugi w silniej łam 
liwej części w idm a s taną  się niew idoczne, w tedy 
sm uga w czerw onej części rozszczepi się na 
dwie, niem al jednakow o intensyw ne, ja k  to z a u 
w ażył H artley . Sm uga zaś odpow iednia chloro
filu zw ykłego nie u lega rozszczepieniu na dwie 
p rzy  żadnem  rozcieńczeniu. W obec tego nie 
m ożem y podzielać poglądu, że barw nik  badany  
p rzez  H artley a  je s t  niezm ienionym  chlorofilem, 
zw iązkiem  niezm odyfi kowanym pod wpływem 
w odanu ba ry tu . B arw nik  ten  m a natom iast 
w ielkie podobieństw o do alkachlorofilu , t. j .  p o 

chodnej chlorofilu, o trzym anej pod wpływem 
ługów wrących. Ciało ostatn ie , porów nane bez
pośrednio ze związkiem H artleya, zachowywało 
się optycznie bardzo podobnie, dały  się jed n ak  
spostrzedz małe różnice optyczne, k tó re  nas 
tym czasem  bliżej nie obchodzą. Jakkolw iek r e 
zu lta t powyższy ju ż  jako  tak i przem awiał p rz e 
ciwko poglądowi H artleya postanow iliśm y ró ż 
nicę pomiędzy tem ciałem ,a chlorofilem udow od
nić jeszcze inną drogą. W iadom o, że ehlorofil, 
pod wpływem kwasów, przem ienia się naprzód 
w fiłoksantynę, a później w filocyaninę. Podob
nie powinienby zachować się barw nik, o trzym a
ny ze w spółudziałem  wodanu bary tu , w razie  j e 
żeli pogląd H artleya  je s t słuszny. E ksperym ent 
d a ł jed n ak  zupełnie inny rezu lta t. R oztw ór 
barw nika  H artleya  w alkoholu, zaw ierający 
jed n ak , obok innych zanieczyszczeń, nieco glice- 
ry n y  (p a trz  wyżej) zadano stężonym  kwasem 
solnym. Zielona barw a cieczy u stąp iła  natych
m iast m iejsca ciemnej szaro  b łęk itnej. Do cie
czy dodano wody i m ieszaninę ekstrahow ano 
eterem . Os*atni zabarw ił się na szaro b runatno  
i badany spektroskopow o dał widmo, złożone 
z sześciu sm ug, identycznych pod każdym  w zglę
dem  ze sm ugami krystalizow anej filotaoniny.

Inną próbę w spomnianego roztw oru  zadano 
nadm iarem  bezw odnika kw asu octowego i od
parow ano niem al do suchości. Pozostałość ro z 
robiono wodą i ekstrahow ano eterem . O trzym any 
roztw ór dał znane piękne widmo acetylofilotaoni- 
ny, złożone z dwu sm ug w czerwonej części 
widma i trzech w zielonej i n iebieskiej. W obec 
tego  nie m oże być w ąfpliwości, że barw nik  H a rt
leya je s t  związkiem nader zbliżonym  do a lk a 
chlorofilu; istniejących m ałych różnic tych  dwu- 
ciał tym czasem  w ytłum aczyć nie m ogę. A lka- 
clilorofil np. w roztw orze alkoholowym daje po 
trak tow an iu  kwasem solnym natychm iast etylo- 
filotaoninę, barw nik  zaś H artleya, ja k  zaznaczo
no, filotaoninę; może być, że obecność gliceryny 
w roztw orze jego wywiera wpływ na  tę  różnicę. 
W  każdym  razie  nie ulega najm niejszej w ątp li
wości, że barw nik  H artleya  nie daje filocyaniny 
pod  wpływem kw asu solnego, że więc wodan 
b a ry tu  naw et w tem p era tu rze  zwykłej działa 
rozk ładająco  na chlorofil; że skutkiem  tego m e 
to d a  H artleya nie może być stosow ana do wy
dzielenia go w stanie niezm ienionym z surowych 
roztw orów  alkoholowych i że widmo opisane 
(n iedokładnie z resz tą ) p rzez  H artleya  nie je s t  
widmem chlorofilu lecz jego  pochodnej.

F il tr a t od zielonego osadu  barytow ego za 
w iera, w edług H artleya , t . zw. chlorofil żółty. 
W edług naszych dośw iadczeń w roztw orze  tym  
obecne są przedew szystk iem  barw niki żó łte  sze
reg u  ksantofilowego, a oprócz tego n ad er małe 
ilości jak ieg o ś  ciała, k tó re  pow oduje smugę 
absorpcy jną w czerwo.nej części w idma; sm uga 
ta  w porów naniu ze sm ugą charak terystyczną 
bardzo  rozcieńczonych roztw orów  chlorofilu je s t  
p rzesun ię ta  nieco bardzie j ku  stronie fioletowej
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widma. Pod fym względem mogliśmy więc p o 
twierdzić spostrzeżenie H artleya, które zasługuje 
na wszechstronne zbadanie.

L. Marchlewski.

k o re sp o n d en c ja  Tl^s£ecĘ)swiafa.

P rzystań  Zejska.

F lo ra  n ad am u rsk a .

Trzeci rok mija, jak  poraź drugi wyjechałem 
z kraju aby przyjąć obowiązek na Syberyi i być 
w możności badać dalej florę tak  ciekawą, ja k a  
tu  się znajduje. Tym razem los rzucił mnie nad 
Amur. Przez lat dwa odbywałem wycieczki bo
taniczne w okolicach Blagowieszczeńska, jednak 
nawal prac fachowych i jednosta jna okolica tego 
m iasta nie dały plonu obfitego. Zebrałem o g ó 
łem 277 gatunków w 7 000 okazów.

Komplet takiego zielnika wysłałem na zeszło
roczną wystawę do Chabarowska, gdzie przyzna
no mi medal srebrny. Takiż medal otrzymałem 
w Moskwie w roku 1892 na wystawie Aklimaty- 
zacyi zwierząt i roślin.

Obecnie stale przebywam na Przyssani Zej- 
skiej, 900 wiorst od Blagowieszczeńska w górę 
rzeki Zei, gdzie zarządzam  apteką. Okolica tu  
cudowna i bardzo urozmaicona, bo są i góry i la 
sy, łąki, bagna i stepy, więc i roślinność bogata. 
Zeszłego lata zebrałem do 200 gatunków i to po 
większej części rośliny, jak ich  dotąd w Irkucku, 
Nerczyńsku i Blagowieszczeńsku nie napotyka
łem. Gotowych preparowanych okazów je s t do 
800 0 , k tóre latem ju ż  roześlę do różnych m u
zeów Europy. Pracy zostaje jeszcze na la t kil
ka, bo w roku poprzednim bardzo wiele gatunków 
nie zdołałem zebrać skutkiem krótkości la ta tu 
tejszego.

Drożyzna tu  znaczna, bo miejscowość od 
głównej artery i ruchu oddalona, szczególniej wa
rzywa drogie, bo mało kto i praw ie tylko chiń
czycy je  hodują.

Polaków je s t nas tu  zaledwie kilku; „Kuryer 
warszawski1',  ja k i prenum eruję i dość regularnie 
odbieram, to  prawie jedyne echo ze stron ro 
dzinnych.

Posyłam tę k ró tką notatkę, k tóra zapewne za
interesuje licznych moich przyjaciół na tu ra lisłów 
i kolegów.

F. Karo.

SfiKCYA CHEMICZNA.

Posiedzenie z d. 17 lutego, w r. b. 3-cie. 
P rotokuł z posiedzenia poprzedniego został 

odczytany i przyjęty.

Następnie d -r J. Goldsobel mówił (w imieniu 
pracowni chemicznej Goldsobla, Jablczyńskiego 
i Mutermilcha) „o aparacie do przerobu odpad
ków fotograficznych1*.

Podstawę ‘chemiczną procesu fotograficznego 
stanowią związki metali szlachetnych : srebra, 
zloła i platyny— na kliszach, papierze, do wywo
ływania, barwienia i utrwalania fotografij. W sa
mej rzeczy jednak stosunkowo drobna część tych 
metali zostaje na użytych kliszach i wykończo
nych fotografiach, natomiast znaczna ilość je s t 
usuwana, przechodzi do Odpadków, zwykle w po
staci bardzo rozcieńczonych roztworów. Z po
wodu niezwykłego rozwoju fotografii zawodowej 
i amatorskiej ilość odpadków fotograficznych 
wogóle je st tak wielka, że zawarte w nich m eta
le cenią się na miliony. Niestety jednak wszyst
kie metody s*rącania i przerabiania cennych me
tali w rękach nie-chemików nie dają zawsze pew
nych i praktycznych rezultatów , a trudnościami 
zrażają fotografów, tem bardziej, że przeciętny 
fotograf otrzym uje tych odpadków niewięcej jak  
za 150 rubli rocznie.

Metod strącania srebra, złota i p la ty n y  je s t 
znanych około dwudziestu; użycie ich zależy od 
własności roztworu metalów. Wyżej wymienieni 
autorowie, uznawszy, że najpraktyczuiejszem  
je s t strącanie metali zapomocą pyłku cynkowe
go, obmyślili aparat, wykonywający strącanie, 
mieszanie, filtrowanie i zlewanie cieczy po s trą 
ceniu automatycznie. Zasadą aparatu  je s t to, że 
mała ilość roztworu metali spotyka się i miesza 
dokładnie z dużą ilością cieczy, zawierającej pył 
cynkowy i papkę papierową, strącenie zatem (jak  
dowiodły doświadczenia) je s t dokładne.

Osad metali szlachetnych z pewną ilością 
cynku przerabia się następnie w sposób zwy
czaj uy w celu oddzielenia platyny i złota od 
srebra i t. d.

Referent demonstrował aparat ten i objaśniał 
jego szczegóły.

Na tem posiedzenie zostało ukończone.

KRONIKA NAUKOWA.

— Wpływ nizkich temperatur na owady i roś
liny. Uczony bułgarski, p. P. Bachmetjew, prze
prowadził szereg doświadczeń, dotyczących wpły
wu tem peratury na organizmy żyjące, zwłaszcza 
owadów. Jeżeli owady będą poddawane znacz
nemu oziębianiu, to u najrozmaitszych gatunków 
w ysypuje zjawisko ogólne: tem peratura ciała 
stopniowo zniża się do pewnego punktu, w którym 
raptownie się podnosi, poczem pomału znów 
opada.

Chwilę owego raptownego podniesienia się 
tem peratury p. B. nazywa „punktem krytycz
nym ” , a całe zjawisko tłumaczy w sposób nastę
pu jący : skutkiem oziębiania zwierzęcia (owada)
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następuje przechłodzenie soków jego ciała, które 
pozostają w stanie ciekłym pomimo dojścia do 
tem peratury niższej od stopnia krzepnięcia; ów 
„punkt krytyczny11 je s t właśnie chwilą krzepnię
cia soków, w której wydziela się ciepło utajone, 
powodując raptowne podniesienie tem peratury 
ciała.

Autor obserwował też w tym  względzie zacho
wanie się organizmów roślinnych i również 
stwierdził fakt przechłodzenia soków i chwilę 
raptownego podniesienia się tem peratury ciała 
roślinnego. Aby zdać sobie sprawę z warunków, 
wśród jakich zjawisko to się odbywa, p. B. wy
ciskał sok z niektórych roślin, np. z kaktusów, 
owoców gruszy i drzewa cytrynowego, filtrował 
go przez gęste płótno i następnie poddawał dzia
łaniu nizkich tem peratur. We wszystkich je d 
nak przypadkach obserwował najbardziej praw id
łowe i równomierne opadanie tem peratury, bez 
przechłodzenia i owego raptownego skoku tem 
peratury .

Gdy jednak doświadczeniu takiemu poddał sok 
roślinny, zawarty w zakorkowanym cylindrze 
glinianym, zjawisko przechłodzenia dało się ob
serwować; nader zaś wybitnie wykazała je  woda 
w szklanej rurce włoskowatej. Z doświadczeń 
powyższych wniosek wypływa tedy sam przez s ę : 
zarówno w ciele owada, jak  i w organizmie roś
linnym naczynia wywierają taki sam wpływ, jak  
rurk i (gliniane, zwłaszcza zaś szkłane, włosko- 
wate) w doświadczeniach, wywołujące w orga
nizmie zjawisko przechłodzenia soków.

Zbytecznem byłoby rozwodzić się nad tem, 
jak  wielkie znaczenie ma ta  właściwość organiz
mów stref naszych, umożliwiając im przenoszenie 
mrozów zimowych. Skutkiem przechłodzenia, 
soki roślinne i zwierzęce zachowują stan ciekły 
pomimo nizkiej tem peratury, i unikają znacz
nych debtrukcyj, które musiałoby spowodować 
w organizmie ich krzepnięcie.

Tem peratura krytyczna bywa zapewne ro z 
m aita nietylko u różnych gatunków, lecz nawet 
u przedstawicieli tegoż samego gatunku, pocho
dzących z różnych krajów i miejscowości. W ę
drując z jednej strefy do drugiej, organizm może 
w pewnym stopniu przystosowywać „punkt k ry
tyczny” do zmieniających się warunków klima
tycznych; jeżeli przystosować właściwości tej nie 
zdoła, nie może się osiedlić w nowej miejsco
wości. E. S.

—  Anomanolomys Gaudryi. Cl. Gaillard p rzed
stawił świeżo Akademii paryskiej komunikat 
o nowo przez niego odkrytym, do'ąd nieznanym 
gatunku gryzonia z miocenu. Gryzoń ten, wyko
pany w Grive-Saint Alban, podług budowy czasz
ki mógłby być_ zaliczony do podrodziny Sigmo- 
dontidae, lecz oryginalne nader uzębienie nie 
odpowiada żadnemu ze znanych dotąd rodzajów. 
Autor nazwał postać tę — Anomalomys Gaudryi.

Jan  T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Kongres historyi nauk ma się odbyć w P a 
ry żu  (m iędzy 23 a 2 S lipca 1900  r .) . K om itet 
organizacyjny ogłasza następu jącą  lis tę  kw estyj. 
k tó rych  rozw ażanie może wchodzić w zakres 
czynności kongresu  :

1. Pochodzenie cyfr.
2 . H istorya astrologii, wpływ je j na rozwój 

astonom ii. A strologia i astronom ia u  ludów 
wschodnich.

3. H istorya ustanaw iania jednostek  m iar.
4. H istorya narzędzi m atem atycznych, używ a

nych w wiekach średnich i epoce O drodzenia—  
aż do w ynalezienia lu n e t astronom icznych i od 
krycia  praw  w ahadła.

5. H istorya różnych południków, używanych 
do oznaczenia początku  długości geograficznej. 
H isto rya podziału  geograficznego klimatów.

6. H istorya ustanow ienia zasad dynam iki.
7. Badania nad doktrynam i i fakfami nauko- 

wemi (rzeczyw istem i lub błędnem i), nie zaw ar- 
tem i w dziełach A rysto telesa, i panującem i na 
Zachodzie podczas wieków średnich.

8. H istorya alchem ii i chem ii— do L ayoisiera 
wyłącznie.

9. K tóre z odkryć współczesnych m ogą ob jaś
nić zjaw iska, uw ażane w starożytności za nad 
przyrodzone?

10. F ak ty , oraz zbudowane na ich podstaw ie 
teorye przyrodnicze, znane p rzed  A rystotelesem .
0  ile teorye te  u trzym ały się w nauce w spó ł
czesnej?

11. H istorya doktryny  w italistycznej. Neo- 
w italizm .

12. S tan wiadomości z geologii o raz  geo 
grafii fizycznej w starożytności.

13. Rozwój antropologii, paleontologii i geo
logii, od końca XVIII stu lecia  do czasów 
obecnych.

14. Nowe dane, do 'yczące h isto ry i hygieny
1 sz tuk i lekarskiej w staroży tności.

15. H istorya medycyny średniow iecznej w E u 
ropie.

16. D okum enty, odnoszące się do h istoryi 
m edycyny u ludów  pozaeuropejskich.

17. W pływ  ujem ny, w ywierany przez teorye 
lekarsk ie  na doktryny  przyrodniczo-filozoficz- 
ne i  odw rotnie.

18. H istorya filozofii nauk.
19. Propozycye prak tyczne, m ająco na celu 

ożywienie badań  na polu h is to ry i nauk.
Językiem  m iędzynarodow ym  zjazdu je s t  język  

francuski. K om unikaty  m ogą być rów nież w y
głoszone i drukow ane po niem iecku, angielsku 
i w łosku. T erm in  zapow iadania w ykładów  w y
znaczono do dnia 1 czerw ca r .  b.

(Rev. Scient.). J a n  T.
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R O Z M A I T O Ś C I .

— Dyamenty w Brazylii znaleziono około 
1727 roku, a właściwie wtedy dopiero je  pozna- 
no, gdyż poszukiwacze złota znajdowali je  
i pierwej, lecz uwagi na nie nie zwracali. Otóż, 
aby zdać sobie sprawę ze znaczenia kopalń bra
zylijskich, przypominamy, że dotychczas wydały 
one do 12 milionów karatów , co czyni dwie i pół 
tonny dyamentów, o ogólnej wartości około 500 
milionów franków. Jedna kopalnia Diamantine 
dostarczyła 2 milionów karatów  do 1772 roku, 
drugich dwu w ciągu okresu do 1843 r., wre-z- 
cie od tego czasu aż do dnia dzisiejszego jeszcze 
półtora miliona. Inne kopalń e prowiucyi Minas 
Geraes dały około 1 500 000 karatów, pokłady 
w Chapoda (prowincya Bahia) do dwu i pół mi 
lionów; ponieważ defraudacye i kradzieże na pół- 
trzecia miliona szacować należy, całość przeto 
dosięgnie sumy, k tórą podaliśmy powyżej. Przez 
długie la ta  wrzała gorączkowa czynność w tych 
wszysłkich miejscowościach; znajdowano tam 
nadzwyczajne okazy, ja k  słynna „Gwiazda po- 
ludnia11, znaleziona przez murzynkę. W ażyła 
ona 254 karaty i choć po oszlifowaniu waga do 
125 karatów się zm niejszyła, kupił j ą  nabab in
dyjski za 2 miliony franków.

W skutek wyczerpania kopalń i silnej kon
kurencji przylądka Dobrej Nadziei, produkcya 
Brazylii znacznie się zmniejszyła, choć dyamenty 
brazylijskie są lepszej wody i czystsze od trans- 
waalskich. W roku 1880 kopalnie Minas Ge
raes wyprodukowały tylko 500 karatów i parę 
setek zaledwie w 1883.

Dyamenty brazylijskie zawsze znajdują się 
w napływach, których trzy  rozróżniają gatunki : 
„cascalho” , osady współczesne .rzek, z mieszani
ny gliny i dyamentowego żwiru kwarcowego, 
„formacoesn zwanego; dalej na zboczach wzgórz 
lub drobnych tarasach dolin, o 20 m  nad obec
nym poziomem wód leżą osady „gupiorrąs” ; 
w reszcie na płaskowzgórzach znajdujemy pozio
mo uwarstwione kanciaste żwiry z domieszką 
czerwonej gliny „gorgulho” , pokrywającej zle- 
pieniec dyamentowy „tanau.

Głównie eksploatowano w Brazylii cascalho; 
znaleziono wypełnione nim pieczary niezmiernie 
bogate. Po usunięciu zwierzchniej ławicy p iasz
czystej grunt był wprost usiany klejnotami; nie
które jaskinie podobno dały do 10 000 karatów . 
Najczęściej jednak woda pokrywa cascalho; t r z e 
ba przeto uprzednio w inną stronę bieg rzeki 
skierować, co wielkich wymaga nakładów, tem 
większych, że nastaje pora deszczowa, znosi to, 
co zrob ono i zamula drogocenne odkrywki

X

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 d. 14 do 20 lutego 1900 r.

(Za spostrzeżeń na s ta cy i m eteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu  i R olnictw a w W arszaw ie)
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T R E Ś Ć .  Zegary, bijące kuranty, przez K. J. —  Konjugacya wymoczków, przez A. Kudelskiego.—  
O podobieństwach familijnych i dziedziczności typu, przez W. D. —  Rozpowszechnianie roślin przez 
mrówki, streściła M Twardowska. —  Spostrzeżenia naukowe. — Korespondencya Wszechświata. — 
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