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Doświadczenia nad zrastaniem się 
organizmów.

(Z  k ra k o w sk ie g o  K ółka p rzy ro d n ik ó w ).

Organizm każdy dla utrzymania się przy 
życiu i dla normalnego wykonywania wszyst
kich swych funkcyj, potrzebuje pewnych wa
runków, bez których prawidłowo rozwijać 
się nie może. Jednym z takich warunków jest 
ciągłość organów, wypełniających funkcye ży
ciowe—jeżeli ciągłość ta zostanie przerwana, 
prawidłowość przejawów życiowych ustaje. 
Ciekawą rzeczą jest obserwowanie, w jaki 
sposób organizm każdy broni się przed szkod- 
liwemi wpływami, jakich środków używa, 
aby jaknajlepiej wyzyskać dla siebie zmie
nione i niekorzystne warunki. Niemniej też 
ciekawem jest badanie, jak zachowywać się 
będzie organizm, w którym ta ciągłość orga
nów została przerwana. W tej dziedzinie, 
należącej do młodej nauki, zwanej mecha
niką lub fizyologią rozwojową, obracają się 
między innemi doświadczenia nad zrasta
niem się ze sobą młodocianych form zwierzę
cych lub ich części—w związku z ogólniej
szemu badaniami zmian, zachodzących w or
ganizmach zwierzęcych po odjęciu im poje
dynczych organów.

Doświadczenia nad zrastaniem się pocię
tych części polipów wód słodkich, wykonywał 
już w połowie zeszłego wieku Trembley, 
a powtarzał je i uzupełniał w ostanich cza
sach Wetzel. Znalazł on, źe hydry już po 
kwadransie zetknięcia przeciętą powierzch
nią zrastają się trwale ze sobą, żyją i po
karm przyjmują; tu wszakże śledzenie przez 
czas dłuższy zmian powstałych utrudnione 
jest przez wybitną zdolność pączkowania 
i regeneracyi hydr. Bardzo ciekawe doświad
czenia nad glistami ziemnemi wykonywali 
Korschelt iJo e s t :  przecinali je wpoprzek 
i następnie w odurzeniu chloroformowem 
zeszywali jedwabiem, bądź te same przecięte 
części ze sobą, bądź też części dwu róż
nych glist. Zrośnięcie następowało w każ
dym przypadku, nawet wówczas, gdy odcięte 
części obrócone były o 180° względem siebie. 
Po kilku dniach widać było wyraźnie pulso
wanie naczyń grzbietowych w obu odcinkach, 
kanał pokarmowy stawał się drożnym, a ga
łązki układu nerwowego też zrastały się 
dokładnie. Pod mikroskopem widać, że 
w miejscu zrośnięcia zrazu tworzyła się bliz
na łącznotkankowa, dopiero stopniowo prze
rastały przez nią wszystkie organy i odpo
wiednie tkanki. Tak operowane zwierzęta 
dały się utrzymać przy życiu aż do 5 miesię
cy, a więc połączenie było trwałe zupełnie.
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Na larwach żabich eksperymentowało wie
lu badaczy, gdyż wskutek swej ogromnej 
wytrzymałości i łatwości gojenia wielkich na
wet ran, nadają się one bardzo do wykony
wania najśmielszych operacyj.

Pierwszy Roux robił młodym larwom żaby 
głębokie nacięcia, lub niszczył niektóre czę
ści ciała i znajdował zawsze po krótkim cza
sie doskonale zagojone rany.

Born, o którego próby głównie nam tu 
chodzić będzie, poszedł dalej jeszcze: odcinał 
on zupełnie części ciała młodym larwom 
i spajał je następnie ze sobą w najrozmait
szych kombinacyach zapomocą specyalnej me
tody. Doświadczenia swe wykonywał prze
ważnie na larwach żaby wodnej (Rana escu- 
lenta), które okazały się najwytrzymalszemi 
i najmniej wrażliwemi na zmiany warunków 
życia, jakie musiały nastąpić skutkiem ope- 
racyi. Używał on w tym celu młodych bardzo 
larw, długości 3—3y2 mm, u których bróz- 
da rdzenna zaledwie się zamknęła, głowa 
dobrze się już odznacza, brzuch jest silnie 
wypukły, a ogon właśnie zaczyna wyrastać. 
W tem stadyum zarodek znajduje się jesz
cze wewnątrz galaretowatej osłonki jajowej, 
z której go najpierw należy wydobyć, a na
stępnie zrobić bardzo ostrym lancetem od
powiednie cięcia i zetknąć larwy ze sobą 
zranionemi powierzchniami. Zrośnięcie na
stępuje już po 6-u do 10-u godzinach. Tak 
szybkie zrastanie się larw jest następstwem 
niezfniernie wielkiej u młodych larw żabich 
łatwości pokrywania naskórkiem zranionych 
powierzchni, ^tak, źe np. rana o powierzchni 
0,4 mm 2 już po czterech minutach zabliźnia 
się w % częściach, a po godzinie niema naj
mniejszego śladu zranienia. Przez pierwsze 
dwa do trzech tygodni po operacyi larwy nie 
potrzebują żadnego pożywienia, gdyż roz
wijają się kosztem żółtka, obficie przepeł
niającego wszystkie tkanki. Po wyczerpaniu 
zapasu żółtka należy zacząć żywić larwy, 
przyczem potrzeba ogromnej uwagi i ostroż
ności. Mimo jednak największych starań, 
straty w okazach są zawsze ogromne i mnó
stwo czasu i pracy idzie namarne.

Wszakże stosunkowo dość łatwo udaje się 
wyhodować okazy do chwili, w której wszyst
kie organy i tkanki całkowicie już się wytwo
rzą, a to jest właściwie głównym celem ca
łej roboty i zarazem najbardziej interesują

cym rezultatem. Ale Born pragnął się też 
przekonać, jak  takie stworzenia, w sztucz
nych poniekąd warunkach życia istniejące, 
przebędą epokę przeobrażenia; to też użył 
wszelkich sposobów, aby larwy swe utrzymać 
przy życiu aż do tej krytycznej chwili, i rze
czywiście udało mu się to dla dość znacznej 
ilości egzemplarzy.

Badanie budowy wewnętrznej swych okazów 
Born zmuszony był przeprowadzać na pod
stawie skrawków mikroskopowych, ponieważ 
larwy jego nie dosięgły nigdy takiej wielkości, 
aby je można było sekcyonować makrosko
powo.

Cały materyał swych badań autor podzie
lił na dwa wielkie działy, stosownie do tego 
czy używał do swych połączeń larw jednego 
gatunku żab, czy też różnych gatunków i od
mian.

Pierwszy szereg doświadczeń polegał na 
badaniu zachowania się odciętych części 
ciała lub pojedyńczycb organów, które po od
cięciu Born pozostawił w fizyologicznym roz
tworze soli kuchennej. Już na drugi dzień 
powierzchnia przecięcia było zupełnie pokry
ta naskórkiem, a powstałe stąd twory da
wały się utrzymać przy życiu przez jakiś 
czas, aż do wyczerpania się ich zapasów 
żółtka. Wszystkie organy i tkanki aż do 
płaszczyzny przecięcia rozwinęły się przytem 
i zróżnicowały tak dokładnie, jak u zwierząt 
nieuszkodzonych.

Dalsze próby robione były w ten sposób, 
że larwy, przecięte zupełnie w poprzek, Born 
spajał ze sobą napowrót w tera samem poło
żeniu, przyczem następowało zawsze zupełnie 
dokładne zrośnięcie się ze sobą jednakowych 
organów i to bez śladu na granicy przecięcia. 
Jedna tylko struna grzbietowa, tak tu, jak 
i w podobnych kombinacyach, nie zrastała 
się ze sobą bezpośrednio, lecz wytwarzała się 
między jej końcami blizna z tkanki łącznej.

Inne znów larwy Born rozcinał na dwie 
części wzdłuż i chociaż mogło się nieraz zda
rzyć, że zetknął je ze sobą napowrót niezu
pełnie dokładnie, to jednak zrośnięcie na
stępowało całkowicie i prawie bez śladu.

Dalsze doświadczenia polegały na tem, że 
autor łączył ze sobą część przednią i tylną, 
należącą każda do innej larwy, i odcięte 
w ten sposób, że każda z tych części była 
trochę dłuższa niż połowa larwy. Powstałe



N r 17 WSZECHŚWIAT 259

stąd kompozycye miały wygląd larw poje
dynczych, tylko cokolwiek zadługich. Jedna 
z nich została przy życiu tak długo, że prze
była szczęśliwie metamorfozę i przemieniła 
się w cokolwiek tylko zadługą, zresztą zu
pełnie normalną żabkę. Wewnętrzna budo
wa form tych nie przedstawia żadnych osob
liwości : wogóle w żadnym prawie organie 
niema śladów zrośnięcia, prócz w strunie 
grzbietowej, której końce, cokolwiek odgięte 
od linii prostej, nie zrosły się bezpośrednio, 
lecz zostały spojone blizną z tkanki łącznej. 
Stąd też i całe ciało larwy lekko wygięło się 
na jeden bok, co wszakże po przeobrażeniu 
znikło zupełnie. Natomiast najdokładniej 
zrosła się substancya nerwowa, tak biała 
jak i szara, a jama centralnego systemu ner
wowego przedstawia niczein nieprzerwaną 
rurkę. Musiały się też zupełnie dokładnie 
odtworzyć wszelkie drogi i połączenia ner
wowe, gdyż rucby larwy były najzupełniej 
skoordynowane, a pobudliwość całego ciała 
na bodźce drażniące np. tylko tylną część— 
kompletna.

Jako odmianę tego rodzaju połączeń autor 
wykonywał i takie, w których część przednia 
odcięta była tuż przed otworem odchodo- 
wym, a tylna w części głowowej, powstawały 
więc zwierzęta o dwu sercach i podwójnej 
okolicy skrzelowej. Zresztą żadnych innych 
zmian budowa wewnętrzna nie przedstawia, 
zrośnięcie części miękkich jest zupełne, po
mimo, że dotykały się przy przecięciu bardzo 
różne co do średnicy części odpowiednich 
organów. Jeżeli cięcie, w okolicy głowowej 
tylnej larwy zrobione, trafiło pęcherzyk ocz
ny i przednią część jego odcięło, to pozostała 
część pęcherzyka wytworzyła mimo to cał
kowite oko z soczewką, tylko trochę mniej
sze. Taka więc forma, oprócz oczu z przodu 
głowy, należących do przedniej larwy, może 
mieć jeszcze oczy szczątkowe w środku cia
ła, na linii zrośnięcia się obu części.

Jeżeli do brzucha głównej larwy przyroś
nięta była tylna część ciała drugiej larwy 
pobocznej, to powstawało zwierzę z dwuma 
ogonami, mające czasem prócz ogona jeszcze 
i dodatkową część tułowia z jamą brzuszną 
i znajdującemi się w niej organami (fig. 1). 
Następowało wtedy zlanie się obu jam 
brzusznych w jednę całość, a wszystkie po
szczególne organy, jak zwykle, zrastały się

z sobą. Ogon larwy pobocznej nie posiada 
własnego ruchu i jest biernie wleczony przez 
główną larwę. Posiada on natomiast włas
ną pobudliwość na bodźce, bezpośrednio go 
dotykające, na które główna larwa odpowia
da wówczas dopiero, gdy zostaje wstrząśnię
ta i zaniepokojona ruchami obronnemi larwy 
pobocznej. Część dodatkowa znajduje się 
zawsze na zupełnie jednakowym stopniu roz
woju z larwą główną.

Niezwykły widok zwierzęcia o dwu gło
wach przedstawia połączenie larwy głównej 
z przednią częścią ciała drugiej larwy : ta 
druga głowa jest również wysoko rozwinięta, 
jak głowa larwy głównej, również przyjmuje 
pokarm, porusza oczami, szczękami, oddycha 
szybko i można dokładnie widzieć drugie 
pulsujące serce i ruch krwi, krążącej w po
łączonych naczyniach obu larw.

Born próbował też łączyć ze sobą tylne

Fig. 1.

części dwu larw—powstawały stąd twory dzi
waczne, o dwu ogonach, połączonych silnie 
pęcherzowato rozdętą częścią wspólnej jamy 
brzusznej, w której przebiegają odcinki ka- 
nału pokarmowego.

Następujący szereg połączeń składa się 
z dwu istot całkowitych, zrośniętych tylko 
małą powierzchnią. Należą tu różnego ro
dzaju połączenia głowowe i brzuszne. Od- 
ciąwszy z przodu głowy część powłok skór
nych wraz ze sklepieniem mózgowem, sięga
jącą od otworów nosowych aż do oczu, i ze
tknąwszy ze sobą tak obnażone powierzchnie 
u dwu larw, Born wytwarzał połączenia gło
wowe. Inną odmianę tych połączeń głowo
wych wykonywał w taki sposób, że odcinał 
górne powierzchnie głowy pomiędzy pęche
rzykami ocznemi i łączył larwy ze sobą od- 
ciętemi powierzchniami. W ten sposób po
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wstawały formy t. zw. „janusowe”, t. j. zro
śnięte głowami, a patrzące w przeciwną 
stronę (fig. 2). Formy te udało mu się utrzy
mać aź do metamorfozy, zawsze jednak oka
zywało się, że jedna larwa przewyższała 
drugą we wzroście; czasem nawet różnica ta 
bywała bardzo znaczna. Mimo to zawsze 
stopień rozwoju tych larw był zupełnie jedna
kowy we wszystkich szczegółach. Po prze
obrażeniu wytworzyły się dwie żabki, zroś
nięte tylnemi częściami głowy, z których 
jedna, większa, nosi drugą stale na grzbie
cie, z brzuchem do góry obróconym. Ponie
waż nie istnieje tu wspólność organów tra
wienia, więc wzrost każdego indywidjum 
zależy od ilości pożywienia, jaką ono samo 
pobiera, co wypadało zawsze na niekorzyść

F ig . 2 .

mniejszego egzemplarza. Istnieje jednak 
połączenie naczyń krwionośnych, a wspól
ność krwi widocznie jest przyczyną, że roz
wój obu zwierząt znajduje się na zupełnie 
jednakowym stopniu. Ruchy celowe tego 
rodzaju kompozycyi są bardzo utrudnione, 
gdyż wchodzą tu w grę dwie wole, dwie in
dywidualności nienaruszone, które też dzia
łają każda w swoję stronę, przeszkadzając 
sobie wzajemnie : stąd bezcelowe, nieskoor
dynowane ruchy, z trudnością doprowadza
jące larwy do pożywienia. To też zwykle 
pozostają one co do wielkości w tyle poza 
normalnemi larwami równego wieku.

Zmiany w wewnętrznej budowie części 
głowowej dotyczą głównie zrośnięcia się 
mózgu, które też następuje nadzwyczaj ła t

wo i dokładnie: biała i szara substancya 
przechodzą w siebie nawzajem bez żadnego 
śladu na granicy zrośnięcia się. Wszystkie 
zaś pozostałe części ciała rozwijają się naj
zupełniej normalnie aż do płaszczyzny cięcia.

Mogą też istnieć połączenia gfowowe róż- 
noimienne, to znaczy, że głowy zrośnięte 
są górnemi częściami i zwrócone w kierun
kach przeciwnych, brzuszne zaś strony ciała 
odwrócone od siebie.

Ze wszystkich form, w których biorą 
udział dwie całkowite larwy, najłatwiejsze- 
mi do wykonania i wyhodowania jest połą
czenie brzuszne jednoimienne, t. j. że larwy, 
zrośnięte częścią powierzchni brzucha, zwró
cone są głowami w jednym kierunku (fig. 3). 
Zrośnięcie tu następuje już po 6 lub 8 godzi-

Fig. 3.

nacb, a spore nawet pasy obnażonego żółtka 
przy niedokładnem zetknięciu niewiele opóź
niają zupełny zrost. Formy te posiadają 
wspólną jamę brzuszną, wspólny w środko
wej części przewód pokarmowy, a zależnie 
od głębokości zadanych cięć, mają też wspól
ne lub oddzielne wątroby i inne gruczoły 
przewodu pokarmowego. Spożyty pokarm 
w równej mierze idzie na pożytek obu indy
widuów i dlatego też wielkość ich jest do
kładnie jednakowa.

Gdy zwierzęta te pływają spokojnie, 
uderzają ogonami prawie jednocześnie i ryt
micznie, jeżeli jednak zostaną podrażnione, 
wtedy ruchy ich stają się nieskoordynowane- 
mi i w rezultacie powstają bezcelowe i wiru
jące poruszenia. Czasem porusza się jedno
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tylko indywiduum, wlokąc drugie biernie za 
sobą. W spoczynku zwykle obie larwy leżą 
na jednym boku, czasem wszakże jedna spo
czywa na dnie, a druga unosi się ponad nią. 
Ze zmian w budowie wewnętrznej organów 
daje się zauważyć przedewszystkiem, jako 
skutek operacyi, ogromne rozszerzenie i skró
cenie przewodu pokarmowego oraz nieznacz
ną ilość jego skrętów.

JBorn zespalał także larwy w połączenia 
brzuszne w ten sposób, że głowy pojedyn
czych larw zwrócone były w przeciwnych 
kierunkach;—i tu zrośnięcie następowało zu
pełnie dokładnie i bez śladu. Jednakże te 
formy nie dadzą się długo utrzymać przy 
życiu, gdyż wskutek niezwykłego wzajemne
go położenia i ciągłego szarpania się w prze
ciwne strony, nigdy nie mogą sobie zdobyć 
dostatecznej ilości pożywienia i giną wkrótce 
z braku sił żywotnych.

Wszystkie powyżej przytoczone próby wy
konywane były na larwach jednakowego ga
tunku—Born jednak próbował łączyć ze 
sobą larwy, należące do różnych odmian żab, 
a nawet do różnych gatunków. Rezultaty 
prób tych były również wogóle biorąc po
myślne: zrośnięcie następowało łatwo, mimo 
to jednak rzadko bardzo udawało się utrzy
mać przy życiu powstałe formy dłużej niż 
trzy tygodnie. Ponieważ jednak zrastanie 
się następowało zupełnie tak samo jak 
u form jednego gatunku, przeto Born nie 
wątpi w możliwość hodowania takich po
łączeń przez czas dłuższy, a swoje niedosta
teczne wyniki przypisuje zbiegowi nieko
rzystnych okoliczności w ciągu hodowli.

Badania mikroskopowe odpowiednich pre
paratów wykazały, że na ranie i w jej oko
licy komórki naskórka były bardziej płaskie, 
niż np. na ciele larwy nieuszkodzonej. 
Z tego więc Born wnioskuje, że dla szybkie
go pokrycia zranienia, komórki spłaszczają 
się i w ten sposób powiększają całość po
wierzchni naskórka, nasuwają się na ranę 
i zakrywają ją. Zdolność ta  sprzyja utrzy
maniu przy życiu odciętych kawałków ciała, 
które przytem są w stanie postępować dalej 
w rozwoju organów i różnicowaniu tkanek, 
jakgdyby nie były odłączone od ciała larwy 
macierzystej. Fakty te, powtarzające się za 
każdem doświadczeniem, Born uogólnia w ta
ki sposób:

Rozwój każdego organu aż do powierzchni 
zranionej postępuje zupełnie w ten sam spo
sób, jak u larwy normalnej; brak najgłów
niejszych nawet organów nie ma żadnego 
wpływu na rozwój poszczególnych części or
ganizmu.

Przemawia to na korzyść wysoko posunię
tej zdolności samodzielnego różnicowania po- 
jedyńczych części larw, w myśl teoryi Rou- 
xa 1). Wielką łatwość wzajemnego zrastania 
się oddzielnych organów ze sobą u larw, złą
czonych naciętemi powierzchniami, Born sta
ra się tłumaczyć również na zasadach teoryi, 
podanej przez Rouxa. Tam, gdzie przy na
łożeniu na siebie zranionych powierzchni, 
dotykają się bezpośrednio komórki jednorod
nych tkanek, tam zrastanie się ich objaśnia 
się według Rouxa prostem złączeniem ko
mórek czyli cytarmą, lub przesuwaniem się 
po sobie dotykających się komórek, czyli cy- 
tolistezą. Gdzie zaś nie następuje zrastanie 
się, pomimo źe komórki się bezpośrednio do
tykają—mianowicie, gdy się stykają komórki 
niejednorodne—tam ma następować cyto- 
choryzm (cytochorismus), to jest rozdzie
lenie się komórek, i cytotropizm, to jest 
wyszukiwanie i zbliżanie się do siebie 
komórek jednakowych.

Fakty, stwierdzone w doświadczeniach Bor
na, zdają się potwierdzać tę teoryą: miano
wicie zrastają się bezpośrednio ze sobą tylko 
komórki, należące do jednakowych organów. 
Jeżeli zaś przy wykonywaniu połączeń jedno
rodne komórki nie dotykały się bezpośrednio, 
wówczas niejako wyszukiwały się one wza
jemnie z pośród innych i mimo oddalenia 
zrastały się jednak ze sobą. Zbliżanie się 
odbywało się zatem na podstawie cytotro-

*) Roux mianowicie robił następu jące do
św iadczenia : niszczył jeden  z blastom eronów  
w stadyum  dwu kom órek— w tedy z pozostałego 
blastom eronu tw orzyła się połow a zarodka. D o 
dać trzeba , że R oux pozostaw iał zniszczony bla- 
stom eron na dawnem m iejscu obok rozw ijającego 
się. M ożna tu  przeprow adzić analogią z do 
św iadczeniam i B orna, k tóry , ty lko ze starszem i 
stadyam i, postępow ał podobnie : odcinał połowę 
larw y i łączył j ą  z d rugą  połową, należącą do in 
nej larw y. Mimo to , każda  połowa larw y ro z 
w ijała się zupełnie, ta k  jakgdyby  nie by ła  p rze 
cięta. (R oux W. : G esam m te A bhandlungen. 
L ipsk , 1895. 2 t.).
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piżmu. Gdzie oddalenie od siebie jednorod
nych komórek było zbyt wielkie, tam nastę
powało zamknięcie się danego organu, lub 
zrost z innym zapomocą tkanki łącznej.

Odwołując się do przykładów zrośnięcia 
się zupełnego dwu połów różnych larw w je 
den organizm, Born wypowiada zdanie, źe 
pojęcie indywiduum nie jest związane z po
wstawaniem z jednego jaja, gdyż zupełnie 
jednociągły organizm może powstać z dwu 
jaj. Mamy więc w tym przypadku: unum 
vivum ex duobus ovis.

W czasach najnowszych Crampton wyko
nał szereg podobnych doświadczeń na pocz- 
warkach motyli, z gatunków Cecropia i Pro- 
methea. Wzorując się na metodzie Borna, 
przecinał on poczwarki motyli i spajał ze 
sobą przecięte części w najrozmaitszy sposób, 
podobnie zupełnie do kombinacyj Borna. 
Jako środka spajającego używał parafiny 
stopionej w temperaturze nie wyższej nad j 
50° C, którą dokładnie zaklejał wszystkie j  

szczeliny w powłoce chitynowej poczwarek, 
unikając starannie pozostawienia wewnątrz l 
ciała choćby najmniejszej bańki powietrza, 
gdyż w przeciwnym razie następował bardzo 
szybko rozkład tkanek i śmierć poczwarki.

Bezultatem tych prób były motyle zło
żone, pozrastane ze sobą bądź brzuszną, 
bądź grzbietową stroną ciała; głowami lub 
odwłokami; motyle zadługie; mające po 
cztery pary skrzydeł, po sześć par nóg, i t. p.
W żadnym z tych przypadków jednak nie 
następowało ani razu zrośnięcie się organów 
wewnętrznych, ani bezpośrednio, ani też po
średnio. Całe połączenie ograniczało się 
tylko i jedynie do powłok skórnych i orga
nów powierzchownych. Oczywiście zwierzęta 
tak.e po opuszczeniu poczwarki zupełnie nie 
były zdolne do życia, gdyż organy wewnętrz
ne ich otwierały się luźno na płaszczyznie 
cięcia, niezrastając się wcale ze sobą.

W szczegółach rezultaty operacyi przed
stawiały się tak : jeżeli były łączone ze subą 
części podłużno przeciętych poczwarek, to 
zrośnięcie nie następowało wcale. Nie zra
stały się również formy, którym przez doda
nie odcinka trzeciej poczwarki nadawano 
formę zbyt wydłużoną—w tych przypadkach 
prawdopodobnie rana była zbyt wielka. Na
tomiast bardzo dobrze zwykle udawało się 
połączenie, zwane przez autora „tandemo- |

wem” (fig. 4), t. j. takie, w którem łączone 
były ze sobą większe odcinki poczwarek, je
den za drugim, w taki sposób, że długa 
przednia część przyrośnięta była do długiej 
tylnej części. Te formy miały po 4 pary 
skrzydeł, po 6 par nóg i prawie całkowite 
głowy i odwłoki.

Crampton probował też robić połączenia 
małych odcinków poczwarek z całkowitemi, 
zranionemi tylko powierzchownie poczwar- 
kami—powstałe stąd formy miały np. po 
dwie głowy, dodatkowe skrzydła lub odnóża, 
i t. p. Łatwem do wykonania jest również 
połączenie dwu całkowitych poczwarek, któ
rym tylko nieznaczną powierzchowną część 
ciała odjęto celem złączenia. Tak np. na
leżą tu połączenia motyli całkowitych bądź

F ig . 4.

przedniemi częściami głowy, bądź ostatniemi 
pierścieniami odwłoka, bądź wreszcie grzbie
tową lub brzuszną częścią ciała.

Zawsze jednak w doświadczeniach Cramp- 
tona połączenie motyli polegało jedynie na 
organach zewnętrznych i powłokach skór
nych, wewnętrzne organy nie były zupełnie 
zrośnięte. I  to stanowi zasadniczą różnicę 
między próbami Cramptona a Borna, jak- 

I kolwiek zrost w obu razach nastąpił.
Crampton wykonał ogółem 1065 tych 

operacyj, z których zaledwie 113, czyli 10,6% 
się udało—reszta operowanych poczwarek 
ginęła wskutek rozmaitych przyczyn.

Doświadczeń nad zrostem organizmów 
nie należy jeszcze uważać za skończone. 
Sprawa wzajemnej zależności części składo
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wych organizmu, nad którą uczeni od pewnej 
liczby lat pracują, sprawa samoobrony indy
widuów przeciw ciężkim warunkom, w któ
rych się znajdują—może na tej drodze w wie
lu szczegółach znaleźć wytłumaczenie.

Jadwiga Klemcnsiemcz.

0  kształcie pozornego sklepienia  
niebieskiego.

(D okończenie).

Znacznym rozgłosem cieszyła się przez 
pewien czas hypoteza „perspektywy po
wietrznej”, nie nowa wprawdzie, bo już przez 
biskupa i uczonego angielskiego Berkeleya 
w początkach zeszłego stulecia wypowiedzia
na, w nowszych czasach wszakże podjęta na 
nowo przez Helmholtza i przez niego wszech
stronnie opracowana.

Przez perspektywę powietrzną rozumie się 
zależność wyglądu jakiegoś przedmiotu od 
grubości warstwy powietrza, znajdującej się 
między tym przedmiotem a okiem. Im grub
szą jest warstwa powietrza, tem mniej wy
raźnie występują szczegóły. Odwrotnie za
tem, jeżeli jakiś przedmiot widzimy niewy
raźnie, to skłonni jesteśmy wnioskować, źe 
dzieli nas od niego grubsza warstwa powie
trza, t. j. że przedmiot znajduje się od nas 
w większej odległości; gdy zaś w istocie od
ległość większą nie jest, mianowicie gdy kąt 
widzenia się nie zmniejszył, przypisujemy 
przedmiotowi większe wymiary.

Skutkiem tego odległe góry wydają się 
tem bliższemi i zatem w razie niezmiennej 
odległości tem niźszemi, im czystsze powie
trze; gdy pogoda mglista szczegóły się za
cierają, góry wydają się dalszemi, a więc
1 wyższemi. Podobnie objaśnia się znane 
zjawisko, źe we mgle np. postaci ludzkie wy
dają się olbrzymiemi, bo niemożność do
strzeżenia szczegółów każe nam je umiesz
czać w znacznej odległości.

Ponieważ księżyc i słońce widzimy u po
ziomu poprzez znacznie grubszą warstwę 
powietrza, aniżeli w większych wysokościach, 
więc blask ich jest bardziej osłabiony, szcze
góły mniej wyraźne, i wydaje się, że są bar

dziej oddalone, ze względu zaś na niezmien
ny kąt widzenia powstaje złudzenie co do 
większych wymiarów. Jestto w głównych 
zarysach hypoteza Helmholtza.

Widzimy, że według tej hypotezy koniecz
nym warunkiem tego, ażeby horyzont wydał 
się nam odleglejszym, aniżeli inne części nie
ba, jest widzialność na nim przedmiotów, 
znajdujących się poza granicami atmosfery, 
t. j. słońca, księżyca, gwiazd. Gdy takich 
cial nie widzimy, perspektywa powietrzna 
nie może wywierać żadnego wpływu. Tym
czasem złudzenie co do kształtu sklepienia 
niebieskiego nie przestaje istnieć, chociaż 
warunek ten nie jest spełniony. W razie 
zachmurzonego nieba możnaby też jeszcze 
uważać perspektywę powietrzną jako przy
czynę złudzenia, jak to zresztą Helmholtz 
stara się wyjaśnić w sposób dosyć zawiły. 
Jednakowoż przejście z zachmurzonego nie
ba do pogodnego przypomina bardzo wniosek 
Smitha, że skutkiem przyzwyczajenia widzi
my w danej wysokości księżyc zawsze jedna
kowo wielkim, i, podobnie jak ten, nie wzbu
dza zaufania. Zresztą istnieją na ziemi 
njiejscowości, w których chmurka nad pozio
mem jest gościem dość rzadkim, a pomimo 
to mieszkańcom tych stron sklepienie nie
bieskie wydaje się nie półkulą lecz małym 
odcinkiem kuli.

Widzimy zatem, że hypoteza perspektywy 
powietrznej kształtu sklepienia niebieskiego 
wyjaśnić nie może. Gdyby zatem zdołała 
wyjaśnić złudzenio, dotyczące rozmiarów 
księżyca i słońca, należałoby dwa te zja
wiska uważać za całkowicie od siebie nie
zależne, co wszakże mało wydaje się praw- 
dopodobnern. Czy jednakże objaśnia ona 
to drugie złudzenie?

Jeżeli w istocie np. słońce wydaje się nam 
[ u poziomu większena i dalszem tylko dlatego, 

że tam blask jego jest osłabiony, to musi się 
ono wydać równie odległem i wielkiem, je 
żeli równie osłabione obserwować będziemy 
w większych wysokościach. Ażeby się o tem 
przekonać, można zapomocą zwierciadeł, 
pryzmatów i t. p. rzucać obraz nisko świecą
cego słońcą na wyższe części nieba. Do
świadczenia tego rodzaju są dosyć trudne 
i często mogą wprowadzać w błąd, przy 
wprawie wszakże można osięgnąć wyniki zu
pełnie dobre. To samo dotyczy rzucania
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obrazów wysoko stojącego słońca na części 
nieba, bliższe widnokręgu. Wyniki tego ro
dzaju doświadczeń, w bardzo pomysłowy 
sposób urządzanych przez Filehnego, a póź
niej Zotha, są następujące : obrazy słońca, 
księżyca i wszelkich kombinacyj gwiazd, 
znajdujących się w jakiejkolwiek wysokości 
nad poziomem, rzucane na jakąkolwiek inną 
częśó sklepienia niebieskiego, wydają się 
zawsze równie wielkiemi, jak słońce, księżyc, 
gwiazdy, bezpośrednio w tych samych czę
ściach nieba obserwowane. Doświadczenia 
Helmholtza dały wyniki podobne, choć nie 
tak stanowcze. Znajduje on np. pewne 
różnice dla słońca i księżyca, czego jednakże 
późniejsze badania nie stwierdziły.

Zamiast rzucać na sklepienie niebieskie 
obrazy słońca lub księżyca zapomocą zwier
ciadeł, daleko łatwiej i prościej można robić 
podobne doświadczenia z t. zw. powidokami. 
Powidoki sąto obrazy, które nam się ukazu
ją, gdziekolwiek zwrócimy oczy, jeżeliśmy 
przez pewien czas patrzyli na świecący .lub 
też dobrze oświetlony przedmiot. Dla otrzy
mania powidoków słońca wystarcza jedno 
spojrzenie na słońce; na księżyc w pełni naj
lepiej patrzeć w tym celu około dwu minuf. 
Patrząc następnie na różne punkty sklepie
nia niebieskiego, ujrzymy wszędzie powidoki, 
których wielkość jednakże jest zmienną : po
widok zawsze wydaje się tak wielkim, jak 
księżyc i słońce w tej samej części nieba.

Doświadczenia powyższe, jak  widzimy, są 
w sprzeczności z hypotezą perspektywy po
wietrznej. Inne zarzuty znajdujemy już 
u Smitha, gdy zwalcza hypotezę Berkeleya. 
Niektóre z tych zarzutów coprawda ■ mało 
z tą hypotezą mają wspólnego, np. że księ
życ w dzień widzialny, chociaż światło jego 
jest osłabione, nie wydaje się większym, jak 
również księżyc w czasie zaćmienia, które 
bardziej osłabia jego światło aniżeli atmo
sfera u poziomu. Z drugiej strony jednakże 
przytacza on, że słońce lub księżyc, widziane 
przez mgłę, bynajmniej nie wydają się więk- 
szemi aniżeli przy pogodnem niebie, chociaż 
wpływ atmosfery u poziomu niewątpliwie 
znacznie jest mniejszy, aniżeli wpływ gęstej 
mgły. Tak samo przez gęsty dym widziane 
słońce jest wprawdzie czerwonem jak u po
ziomu, ale bynajmniej nie większem.

Pomimo tylu zarzutów nie możemy powie

dzieć, że perspektywa powietrzna nie ma 
w złudzeniu, o którem mowa, żadnego zna
czenia, skoro działanie jej w warunkach 
ziemskich występuje nader wybitnie. Mo
żemy ją wszakże w danym przypadku uwa
żać za czynnik drugorzędny, który złudzenie 
może powiększać, ale z którego usunięciem 
złudzenie nie zniknie.

Obszerną pracę kształtowi nieba i związa
nym z tym kształtem złudzeniom poświęcił 
Filehne. Uzasadnia on w tej pracy hypo
tezę, która, chociaż nie pozbawiona zarzu
tów, stanowi niewątpliwie duży krok na
przód w tej tak zawikłanej kwestyi. Poglą
dy Fdehnego w streszczeniu przedstawiają 
się, jak następuje.

Nasze widzenie stereoskopowe, jak wiado
mo, polega na tem, że, widząc pod więk
szym lub mniejszym kątem przedmioty, któ
rych wielkość znana nam jest z doświadcze
nia, umieszczamy je bliżej lub dalej, że dwie 
proste, zbiegające się ku górze, widzimy 
jako równoległe i t. d. Jest ono wynikiem 
nieustannego bezwiednego doświadczenia na
szych oczu, zdobywanego przez mierzenie, 
chodzenie, obserwacye przesunięć paralak- 
tycznych, zmian kąta widzenia i t. d. Wszyst
kie te doświadczenia mają na celu określenie 
stosunku przedmiotów do płaszczyzny pozio
mu, na której je widzimy i na której się po
ruszamy, zachowując pewne określone poło
żenie naszego ciała i przystosowując odpo
wiednio nasze oczy. Doświadczenia te wszak
że tracą zupełnie swą wartość, skoro warun
ki, w jakich zazwyczaj patrzymy na świat, 
się zmienią.

Tak np. Helmholtz opisuje krajobraz do
brze mu znany, kiedy go obserwował z gło
wą pochyloną na bok pod ramię lub też 
z głową pochyloną na dół pomiędzy nogami. 
Odległe przedmioty, które przy normalnem 
patrzeniu umieszczamy na zasadzie perspe
ktywy tem dalej, im je widzimy wyżej, wi
dziane są w tych warunkach jakby w jednej 
odległości—jedne niżej, drugie wyżej. Od
ległe części krajobrazu przedstawiają się ja 
ko ściana, namalowana na sklepieniu nie- 
bieskiem. Jednem słowem, zdolność pa
trzenia przestrzennego, nabyta przez do
świadczenie, w zupełności znika.

Dalsze badania Helmholtza i Heringa 
w tym kierunku wykazały, że niezwykłe po
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łożenie ciała lub głowy bynajmniej nie jest 
przyczyną owego zaniku zmysłu przestrzeń- 
nogo—zależy on od odmiennego położenia 
obrazu przedmiotów na siatkówce. Jeżeli 
bowiem zapomocą pryzmatów lub socze
wek odwracających nadamy obserwowanemu 
krajobrazowi takie położenie względem oczu, 
jak przy normalnem położeniu ciała, wszyst
kie szczegóły krajobrazu występują wyraź
nie, jak zwykle. Z drugiej strony, gdy przy 
normalnem położeniu ciała patrzymy na 
krajobraz przez szkła odwracające, np. przez 
lunetę astronomiczną, zdolność patrzenia 
w głąb znowu prawie całkowicie przepada. 
Postaci ludzkie zupełnie pozbawione są wy
pukłości i mimo znacznej od siebie odległo
ści zdają się przesuwać, jakby na jednej 
płaszczyznie. Ta utrata plastyki staje się 
tem wyraźniejszą, im większą jest odległość 
przedmiotów.

Wynikiem tego wszystkiego jest, źe skoro 
patrzy się na widnokrąg w ten sposób, źe na 
siatkówce tworzy się jego obraz odwrotny 
w stosunku do normalnego, zacieśnia się on 
w sposób bardzo wyraźny. Jeżeli w tych sa
mych warunkach patrzeć też będziemy na 
sklepienie niebieskie, to wyda się ono równo 
oddalonem tak w zenicie, jak  i u poziomu, 
czyli wyda się kształtu półkuli. Innemi 
słowy, pólkulistem jest dla nas sklepienie 
niebieskie, gdy w jakiś sposób uwolnimy się 
od zdolności stereoskopowego patrzenia. Po
nieważ zdolność ta, nabyta przez doświad
czenie, odnoszące się do widnokręgu, wystę
puje w pełnej sile, skoro patrzymy w nor
malnem położeniu ciała i oczu, t. j. w kie
runku poziomym, więc widnokrąg wydaje się 
nam znacznie większym, aniżeli w razie b ra 
ku tej zdolności. To perspektywiczne po
głębienie widnokręgu pociąga ze sobą też 
perspektywiczne oddalenie sklepienia nie
bieskiego w bliskości poziomu, które decydu
je o jego pozornym kształcie. Obojętnem 
jest zupełnie, czy na widnokręgu istnieją ja 
kieś przedmioty, czy widnokrąg jest widzial
ny lub nie, albowiem doświadczenie na płasz
czyznie poziomu wytworzyło w nas zmysł 
przestrzenny w tej płaszczyznie, który jako 
zmysł nie może być zależny od chwilowej 
zmiany warunków. W kierunku ku zenito
wi zmysł przestrzenny się nie rozwinął z po
wodu braku odpowiednich doświadczeń.

Na dalsze wszakże rozumowania Filehne- 
go, dotyczące kształtu pozornego sklepienia 
niebieskiego, zgodzić się nie możemy, gdyż 
znajdują się one w sprzeczności z tem, cośmy 
powiedzieli o wytworzeniu się wyobrażenia 
sklepienia niebieskiego, jak również z pomia
rami, które kształt tego sklepienia dla ob
serwatora ziemskiego ściśle określają. Po
wiada on, że gdy będąc na morzu lub na 
pustej równinie, zwrócimy naprzód oczy ku 
zenitowi, następnie w prostej linii opuścimy 
wzrok ku horyzontowi, to nie zobaczymy 
zaokrąglonego sklepienia nad sobą, lecz ja 
koby płaszczyznę, przebiegającą równolegle 
do poziomu, wzdłuż której patrzymy. Stąd 
wnioskuje on, że sklepienie niebieskie ma 
postać płaskiego plafonu, równoległego 
z płaszczyzną poziomu, z którą w perspekty
wie się zbiega. Popiera on ten swój wnio
sek wrażeniami, jakie otrzymujemy, przy
glądając się obrazom, na których niebo wy
daje się płaskiem, jeżeli usuniemy działanie 
perspektywy, np. przez odwrócenie obra
zu i t. p.

W istocie, kiedy np. patrzymy na niebo 
przez okno w taki sposób, że widzimy tylko 
część nieba, ograniczoną ramami okna, albo 
też gdy patrzymy na część nieba, widzianą 
ponad domami wzdłuż długiej ulicy, zawsze 
niebo wydaje się nam płaskiem. Jestto zu
pełnie naturalne, gdyż widzimy wówczas nie
bo jako rzut na płaszczyznę, prostopadłą do 
promienia widzenia, niejako obraz nieba, na
malowany na tej płaszczyznie. Malarz, aże
by jakiejś powierzchni krzywej na obrazie 
nadać wypukłość, posługuje się perspekty
wą, cieniami i t. p., t. j. temi samemi środ
kami, które i w natur/e uwypuklają nam 
przedmioty, ' widziane jako rzuty. W sto
sunku do sklepienia niebieskiego środki te 
nie znajdują wcale zastosowania, gdyż oświe
tlenie jego niezależne jest od oświetlenia 
przedmiotów ziemskich, a perspektywa rów
nież tylko w zależności od przedmiotów ziem
skich, t. j. w kierunku poziomym, wydłużyć 
je może. Zresztą w jakikolwiek sposób 
przedstawiają się nam w pewnych warun
kach części sklepienia niebieskiego, jest rze
czą zupełnie obojętną, gdy chodzi o kształt 
sklepienia niebieskiego, jako całości, jako 
kopuły, nakrywającej widnokrąg. Ta ko
puła zaś, jak  wykazały pomiary, ma postać
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odcinka kuli, nie może zatem być uważana 
za plaski plafon; w tym razie dla kątów a 
wypływałyby całkiem inne wartości.

Odrzucając wszakże ten jeden punkt, na 
wywody Filehnego można się zgodzić w zu
pełności, gdyż dadzą się one równie dobrze 
pogodzić z przyjętą przez niego postacią 
płaskiego plafonu, jak i z rzeczywistą po
stacią pozornego sklepienia niebieskiego— 
odcinka kuli.

Wyobraźmy sobie olbrzymie sklepienie 
materyalne w postaci półkuli, którego krań
ce sięgają aż poza granice widnokręgu. 
Skutkiem perspektywicznego rozszerzenia 
widnokręgu, części tego sklepienia, bliskie 
horyzontu, wydałyby się nam znacznie dal- 
szemi, aniżeli części jego ponad głową, gdyż 
te nie zostałyby perspektywicznie oddalone. 
W ten sposób kształt kulisty sklepienia zo
stałby nienaruszony, ale półkula stałaby się 
odcinkiem kuli. Tak samo wytworzyć się 
musi w naszym umyśle kształt sklepienia 
niebieskiego, które wyobrażamy sobie zmy
słowo, jako materyalne i któremu nadajemy 
rozmiary, z doświadczenia zmysłowego wy
nikające.

Wyjaśniwszy w ten sposób przyczynę 
kształtu pozornego sklepienia niebieskiego, 
możemy, w myśl Ptolemeusza, uważać złu
dzenie, dotyczące wymiarów słońca, księży
ca i t. d. w różnych wysokościach, za nie
uniknioną konsekwencyą tego kształtu. W ten 
sposób też to złudzenie objaśnia Filehne— 
naturalnie uważając sklepienie niebieskie za 
płaski plafon.

Poglądy, wyżej przytoczone, tak przema
wiają do nas swą prostotą, że chcielibyśmy 
poprzestać na nich i uważać tajemnicę po
zornego kształtu sklepienia niebieskiego oraz 
zjawisk, z tym kształtem związanych, za 
zbadaną i należycie wyjaśnioną. Ale trud 
no, badawczość ludzka jest niewyczerpana, 
a odkrywanie coraz nowych zjawisk wystar
cza jej na nowe próby i pobudza do nowych 
dociekań. Nie będę rozpatrywał wszyst
kich nowych przyczynków do zajmującej nas 
kwestyi i nowych w tej dziedzinie poglądów, 
nie mogę jednakże pominąć jednej, może 
najnowszej pracy, która bada ten przedmiot 
z całkiem innego stanowiska i wynikami 
swemi z jednej strony komplikuje go jeszcze 
bardziej, z drugiej zaś strony, jak się zdaje,

pozwala zmodyfikowanej przez nas hypote- 
zie Filehnego, z którą po części są w sprzecz
ności, nadać poprawniejszą formę.

Autor wspomnianej pracy, Zoth, badał 
wpływ kierunku wzroku na pozorną wiel
kość słońca i księżyca oraz na pozorny 
kształt sklepienia niebieskiego. Wypływa 
z tych badań zależność owych zjawisk od 
kąta między prawdziwym kierunkiem pa
trzenia ku pewnej wysokości, a kierunkiem 
patrzenia na wprost, t. j. prostopadłym do 
płaszczyzny czołowej.

Jeżeli mianowicie w postawie prostej pa
trzymy na księżyc lub słońce, znajdujące się 
w różnych wysokościach, przez ciemne lub 
zabarwione szkła tak, że nic więcej oprócz 
tarczy nie widać, to wydają się one większe- 
mi u poziomu i tem mniejszemi, im bardziej 
oddalają się od poziomu. Przy tego rodzaju 
obserwacyach nie ma się możności szacowa
nia odległości, gdyż sklepienia niebieskiego 
nie widać, a więc niema tu żadnej podstawy 
do przypuszczenia, że np. księżyc u poziomu 
jest dalszym aniżeli w większej wysokości. 
Taka niezależność od kształtu pozornego 
sklepienia niebieskiego jednakże, jak widzie
liśmy, bynajmniej nie usuwa złudzenia co do 
zależności wielkości tarczy księżyca lub 
słońca od wysokości nad poziomem. Jedy
nym momentem zmiennym w tego rodzaju 
doświadczeniach jest zmiana kierunku pa
trzenia nawprost. Wypływa stąd wniosek, 
że przyczyną złudzenia jest właśnie owa 
zmiana kierunku patrzenia.

Nadając głowie lub też całemu ciału roz
maite położenia, można osięgnąć to, że księ
życ wysoko stojący będziemy widzieli, pa
trząc prosto przed siebie, znajdujący się zaś 
w bliskości poziomu będziemy mogli obser
wować wzrokiem opuszczonym lub też wznie
sionym. Z doświadczeń Zotha wypływa, że 
księżyc bliski poziomu, skoro go oglądamy 
leżąc na brzuchu lub też nawznak, t. j. wzro
kiem podniesionym, wydaje się mniejszym, 
przeciwnie zaś księżyc, znajdujący się w bli
skości zenitu, wydaje się większym, gdy na
damy ciału i głowie takie położenie, że go 
widzimy nawprost. Do tych samych wnios
ków doprowadziły Zotha doświadczenia ze 
zwierciadłami i powidokami. Obraz słońca 
lub księżyca, jak i powidoki w tych doświad
czeniach rzucane były nie na różne części
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sklepienia niebieskiego, lecz w celu uwolnie
nia się od wpływu momentu odległościowego, 
na różne części jakiejś powierzchni, której 
części można było uważać za jednakowo od
ległe od oka. Okazało się, że i w takich 
warunkach obrazy lub powidoki nisko stoją
cego księżyca wydawały się zmniejszonemi, 
gdy na nie trzeba było patrzeć w górę, i od
wrotnie: obrazy i powidoki wysoko stojącego 
księżyca wydawały się większemi, gdy na nie 
patrzyło się wprost.

Nieokreślając bliżej stopnia tego powięk
szenia lub zmniejszenia, Zoth dochodzi do 
wniosku, że znaczną część złudzenia co do 
wielkości księżyca, słońca i t. d. należy przy
pisać zmienionemu kierunkowi patrzenia. 
Patrzenie nawprost należy uważać za dające 
wnioski normalne, patrzenie w kierunku po
ziomym tylko pizypadkowo ma to znaczenie, 
jakie mu przypisuje Filehne, ponieważ w wa
runkach normalnych zlewa się ono z patrze
niem nawprost. Bynajmniej nie kształt 
sklepienia niebieskiego jest przyczyną po
zornego powiększania się słońca i księżyca 
w bliskości poziomu, lecz przeciwnie sam 
ten kształt zależny jest od tej samej co 
i poprzednie złudzenie przyczyny : patrząc 
w kierunku prostym, widzimy nietylko przed
mioty większemi, aniżeli patrząc w jakimkol
wiek innym kierunku, ale widzimy też dalej, 
dalej położona jest ta granica, poza którą 
wszystkie odległości wydają się nam jedna
kowo wielkiemi.

Te wnioski również stwierdzić się dadzą 
przez odpowiednio urządzone doświadczenia. 
Gdy patrzymy ku zenitowi, leżąc na grzbie
cie, niebo zdaje się w tym kierunku pogłę
biać, co występuje tem wyraźniej, im dłużej 
się wpatrujemy w niebo. Jeżeli zaś w tem 
samem położeniu ciała spojrzymy przez czo
ło ku poziomowi, to spadek sklepienia nie
bieskiego ku poziomowi jest uderzająco stro
my, horyzont wydaje się znacznie zbliżony. 
Obserwacye podobne, dokonywane w najroz
maitszych położeniach ciała, utwierdziły 
Zotha w przekonaniu, że złudzenie to jest 
realnem i występuje stale w razie zmian kie
runku patrzenia.

Korygując dalej hypotezę Filehnego ze 
względu na powyższe doświadczenia, należy 
powiedzieć, że do braku zdolności perspekty
wicznego patrzenia w kierunku zenitu, jako

druga przyczyna złudzenia przybywa oko
liczność, źe w normalnem położeniu ciała 
patrzeniu w kierunku zenitu odpowiada naj
większe odchylenie kierunku patrzenia od 
kierunku patrzenia nawprost.

Dodać należy, że wpływ powyższego czyn
nika występować oczywiście musi nietylko 
względem nieba oraz przedmiotów na niem 
widzianych, ale tak samo względem przed
miotów ziemskich. Jeżeli złudzenia, doty
czące wielkości tych ostatnich, mniej rzucają 
się w oczy, wynika to stąd, że w ogólności 
kierunki, w których patrzymy na przedmioty 
ziemskie, zawarte są w dosyć ciasnych gra
nicach. Z drugiej zaś strony mamy do czy
nienia przeważnie z przedmiotami, których 
wielkość znana jest z doświadczenia, a wia
domo, że świadomość prawdziwych rozmia
rów przeciwdziała złudzeniu w znacznej mie
rze. Przedewszystkiem zaś rzadko zdarzają 
się tego rodzaju warunki, ażeby można było 
porównywać wielkość pozorną jakiegoś przed
miotu, wznoszącego się w górę, przyczem 
wszakże odległość jego, a zatem i kąt wi
dzenia, nie ulega zmianie. Gdy warunki te 
są spełnione przypadkowo lub też sztucznie 
zostały wytworzone, występuje zawsze owa 
zależność ocenianej wielkości przedmiotu od 
kąta pomiędzy promieniem widzenia, skiero
wanym ku przedmiotowi, a kierunkiem wi
dzenia nawprost przy niezmiennem położeniu 
głowy.

Jestto zjawisko nader ciekawe i, być mo
że, liczne doświadczenia pozwoliłyby ująć 
wyżej opisaną zależność w jakiś prosty wzór 
matematyczny. Doświadczenia te pozwoli
łyby też prawdopodobnie określić wpływ 
ilościowy tego czynnika. Fizyologiczne przy
czyny tego zjawiska niemniej ciekawe, też 
jeszcze zresztą mało znane, musimy w tym 
artykule pominąć.

Poznaliśmy cały szereg czynników, któ
rym zawdzięczamy złudzenie, dotyczące 

| kształtu sklepienia niebieskiego oraz wiel
kości księżyca, słońca i t. d. w różnych wy
sokościach nad poziomem, a jednakże, nie
stety, nie doznaliśmy wrażenia, ażeby osta
teczny cel badań w tym kierunku został 
osięgnięty. Sama różnorodność czynników 
nie pozwala się pogodzić z myślą, ażeby 
wszystkie już zostały poznane, przeciwnie 
możemy śmiało liczyć na to, że przyszłość
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odkryje nam ich więcej, jeszcze bardziej 
komplikując przedmiot. Zanim więc wszyst
kie owe czynniki poznane zostaną, zanim 
każdy z nich wszechstronnie zostanie wy
jaśniony, rola jego w wytwarzaniu zajmują
cych nas złudzeń należycie wyznaczoną, 
upłynie jeszcze niemało czasu. I  zdawałoby 
się, źe zjawisko tak skromne, tak niejako 
obojętne dla postępów potężnej astronomii, 
nie zasługuje prawie na to, aby od dwu ty
sięcy lat suszono nad niem głowy. Lecz 
w przyrodzie niema zjawisk wielkich i ma
łych, a przyrodnik nie znosi znaków zapy
tania. M . Ernst.

Rozwój dzisiejszy motorów gazowych.

Usiłowania zamiany energii termicznej ga
zu na mechaniczną przyniosły przemysłowi 
w ciągu kilku ostatnich lat plon obfity. 
W  dziedzinie nowych ulepszeń i zastosowań 
motoru gazowego jest dzisiaj niemało faktów 
do zaznaczenia.

Bardzo niedawno motor gazowy zadawal- 
niał tylko potrzeby drobnego przemysłu 
i dostarczał energii małym warsztatom, dzi
siaj utorował sobie drogę do dużych fabryk, 
które coraz chętniej korzystają z jego usług.

Lubiący się bawić w przepowiednie głoszą 
zdetronizowanie w niedalekiej przyszłości ma
szyny parowej, która królowała cały wiek, 
i przewidują konieczność ustąpienia jej 
przed innemi motorami, czy to wytwarzaj ą- 
cemi energią taniej, czy też w formie bardziej 
dogodnej. Ich przeciwnicy natomiast całą 
historyą rozwoju motorów gazowych uważa
ją  za długi aż do znudzenia szereg zawodów 
i niepowodzeń. Prawdą zaś jest, że jeżeli 
maszyna parowa stworzyła przemysł nowo
czesny, to dzisiaj przemysł tworzy maszyny; 
zapotrzebowanie siły motoryeznej wzrosło 
niepomiernie, technika usiłuje uczynić z a 
dość wymaganiom i każdy nowy sposób pro
dukowania energii jest radośnie witany. Po
wodując pożyteczną konkurencyą obniża 
cenę siły motoryeznej, pozwala korzystać 
z niej tam, gdzie dawniej było to niemożli- 
wem, zużytkowuje wreszcie materyał, uwa
żany dotąd za bezwartościowy, czyli daje ; 
tanią energią.

Motor gazowy rozumiemy w znaczeniu 
najogólniejszem, t.j. jako maszynę poruszaną 
siłą wybuchu mieszaniny gazów i powietrza.

Najbardziej rozpowszechnionym, dostar- 
czającym siły największej ilości motorów, 
jest zwykły gaz oświetlający, otrzymywany 
z węgla; po nim następuje gaz wodny, uży
wany przeważnie w Ameryce, gdzie nafta 
potrzebna do karburacyi jest tania, a gaz 
naturalny wydostaje się z ziemi; w ostatnich 
latach wchodzą w użycie rozmaite mieszaniny, 
jak gaz Dowsona, Monda, składem chemicz
nym zbliżone do zwykłego gazu, a różniące 
się sposobem wyrabiania i ilością części skła
dowych, wreszcie gaz pieców przetapiających 
rudy żelazne i nakoniec acetylen. Wogóle 
do poruszania motorów nadają się wszelkie 
mieszaniny gazowe, posiadające zdolność 
wybuchania z tlenem powietrza, np. t. zw.

J  gaz powietrzny czyli para łatwo lotnych 
węglowodorów z ogrzanem powietrzem.

Siła kaloryficzna i zależna od niej zdolność 
do wybuchu i poruszania motorów rozmaitej 
wielkości jest bardzo rozmaitą; o wyborze 
tego lub innego sposobu wytwarzania siły 
decyduje bardzo wiele warunków. Niektóre 
miasta amerykańskie są w tem szczęśliwem 
położeniu, że na produkowanie energii nie 
ponoszą żadnych kosztów, posiadają gaz 
naturalny i trzeba tylko dostarczyć go od
biorcom. Poświęcamy temu kilka słów, jest
to ciekawe zjawisko natury, posiadające dla 
przemysłu znaczenie pierwszorzędne. Tania 

j  siła czy to w postaci węgla, który nam daje 
parę, gaz i elektryczność, czy też wodospadu, 

i poruszającego dynamomaszyny—jest głów- 
| nym czynnikiem rozwoju przemysłu. Chica- 
| go i Pittsburg korzystają z gazu naturalne

go, w który obfitują głębokie pokłady sta- 
I nów Indiany i Ohio. Pierwszą studnię wy- 

j  wiercono w 1880 r. i odtąd liczba ich nie- 
j  ustanr.ie zwiększała się, dopóki wydajność ich 
I nie zaczęła obniżać się bardzo widocznie, 
i Przeszło 50 studni zaopatruje w gaz Chi- 
1 cago. Głębokość ich przechodzi 300 m.
\ Studnie gazowe są podobne do naftowych 
I i wiercenie ich połączone z niebezpieczeń

stwem i trudnościami; były wypadki, kiedy 
z chwilą dosięgnięcia świdrem pokładu prze
pojonego gazem, ten ostatni wydostając się na 
powierzchnię z ogromną prężnością niszczył 
całe urządzenie do świdrowania, a huk, spo



Nr 17 WSZECHŚWIAT 269

wodowany wstrząśnieniem powietrza, było 
słychać na wiele mil wokoło. Dwie 8-calowe 
rury o grubych ścianach doprowadzają gaz 
z Greentown, miejsca studni, od Chicago od
dalonego o 180 km. Ciśnienie gazu w ru 
rach na początku dosięga 40 atmosfer a wy
dajność największej studni 275000 m3 na 
dobę. Przytaczamy skład procentowy gazu 
naturalnego w Pittsburgu: wodoru 22% , 
gazu błotnego 67% , węglowodorów typu 
Cnff2n—6% , tlenku węgla 0,6, azotu 3,0%, 
dwutlenku węgla 0,6% —czyli suma gazów 
palnych 95,6%; jestto jednak wzór, do któ
rego rzeczywisty skład tylko mniej lub wię
cej zbliża się, ponieważ ilość względna roz
maitych części składowych gazu naturalnego, 
również jak wydajność studni, ulega znacz
nym wahaniom nawet w ciągu jednej doby. 
W kilku miejscowościach Europy znalezio
no gaz naturalny, ale w ilości tak nieznacz
nej, źe w praktyce go nie zastosowano. Tech
nicy gazowi europejscy, zwiedzając sześć lat 
temu urządzenia gazu naturalnego w Ame
ryce, byli zdumieni, że w Chicago gaz ten 
spalają pod kotłami parowemi dla poruszania 
zaledwie 200-konnych maszyn; wówczas 200- 
konne motory gazowe były w użyciu w Euro
pie. Istotnie mieszkańcom starego świata 
mogło wydawać się dziwnem tak nieekono
miczne użytkowanie cennego materyału w tej 
Ameryce, której przemysł tak znacznie 
prześcignął europejski i imponuje nam wprost 
bajecznemi rozmiarami, gdzie z siły korzysta
ją najoszczędniej. Taki stan rzeczy zmienił 
się zupełnie i należy dzisiaj do niemiłych 
wspomnień. Dwa lata temu „Westinghou- 
se Machinę Company” w Pittsburgu zbudo
wała pierwszy motor gazowy o sile 650 koni 
o 3 cylindrach z szybkością 150 obrotów na 
minutę; użyto go do wytwarzania elektrycz
ności. Ta sama fabryka pracuje obecnie 
nad budową motoru o sile 1 500 koni, który 
ma zużywać 220 litrów gazu na konia i go
dzinę. Będzie to największy motor gazo
wy, a wszystko przemawia za tem, źe tech
nika tem się nie zadowolni i pójdzie coraz 
dalej w konstrukcyi coraz silniejszych moto
rów. Budowa motorów o tak znacznej sile 
jest istotnym postępem przemysłu gazowego, 
a w dziedzinie wytwarzania energii jestto 
znaczny krok naprzód.

Gaz Dawsona i Monda należą do wynalaz

ków lat ostatnich, a już teraz oddają znako
mite usługi. Całej sieci tramwajów elek
trycznych w Lozannie dostarczają energii 
motory, pracujące gazem Dawsona. Poda- 
my jego skład chemiczny według wynalazcy: 
dwutlenku węgla 6,3% , tlenku węgla 23,8%, 
gazu błotnego 13% , wodoru 19,8%) azotu 
48,8%; jestto mieszanina, należąca do tak 
zwanych „ubogich” czyli zawierających mało 
gazów palnych, zdolnych do wybuchania z tle
nem powietrza; według powyższej analizy 
takich gazów jest zaledwie 44,9%) reszta to 
balast nieunikniony wskutek sposobu wyra
biania. Tylko gazy palne wytwarzają ener
gią i im więcej zawiera się ich w mieszaninie, 
tem większą prężność posiada wybuch w cy
lindrze i tem więcej pracy może wykonać.

Kwestyą skorzystania z energii gazów, wy
dzielających się z wielkich pieców do wyta
piania żelaza, rozstrzygnięto dwa lata temu 
w sposób przechodzący oczekiwania. We
dług obliczeń inżyniera belgijskiego Savagea 
przy produkcyi 1 tonny żelaza wydziela się 
150 —180 tysięcy stóp gazów palnych, które 
dotychczas wypuszczano w powietrze. Pró
by skorzystania z tego gazu, dokonane na 
małych motorach, dały rezultat pomyślny 
i w Hoerde w Niemczech zbudowano dwa 
motory 300-konne, które przeszło rok pra
cują bez zarzutu. W wielu miejscowościach 
Niemiec i Belgii, gdzie są piece żelazne, ko
rzystają z tego gazu; według sprawozdań 
reparacya i obsługa motorów wypadają tanio.

Najnowszem zastosowaniem motorów ga
zowych są tramwaje i lokomotywy, poruszane 
siłą gazu. W 1896 r. zaczął kursować 
tramwaj gazowy pomiędzy Blackpool a Ly- 
tham pod Manczestrem. Fakt ten zwrócił 
uwagę producentów gazu, przybywa bowiem 
nowy odbiorca a jednocześnie znikają obawy 
znacznych uszkodzeń rur gazowych przez 
elektrolizę tam, gdzie nad przewodnikami 
gazowemi przebiega tramwaj elektryczny. 
Przykład w Blackpool naśladowano w An- 
gii i na kontynencie, zorganizowały się towa
rzystwa budowy tramwajów i lokomotyw ga
zowych; ten rodzaj lokomocyi już wyszedł 
z okresu prób, a kilkuletnie doświadczenie 
daje obecnie możność ocenienia jego dobrych 
i złych stron i pozycyą śród innych środków 
komunikacyi.

Podajemy w streszczeniu opis urządzenia
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według „Journal des usines & gaz”. Na 
przestrzeni między Blackpool a Lytbam, od
dalonych o 12 hm, kursuje kilka wagonów; 
na stacyach końcowych znajdują, się aparaty 
do wtłaczania gazu z rury ulicznej do zbior
ników w wagonie; spełnia to 4-konny motor 
w ciągu paru minut; gaz w zbiornikach po
siada ciśnienie 8—10 atmosfer. Oprócz 
zbiorników gazowych w każdym wagonie są 
wodne do ochładzania cylindra. Motor 
15-konny, wprawiający w ruch tramwaj, nie 
różni się od używanych do innych celów, 
W tramwaju są 52 miejsca, szybkość na rów
nej drodze nie przechodzi 16 km  na godzinę, 
a zużycie gazu waha się około 500 litrów na 
kilometr i godzinę. Pierwszym tramwajom 
robiono zarzut, że zbyt dokuczliwemi są 
wstrząśnienia i hałas, spowodowane ruchem 
motoru, a także swąd wydzielających się sma
rów maszyny. Nowsze ulepszenia prawie 
zupełnie usunęły tę niedogodność i ci, którzy 
jeździli tramwajem gazowym, mówią, że jazda 
jest wygodna a światło auerowskie daje moż
ność czytania wieczorem. Jeżeli zresztą ulo
kowanie maszyny w wagonie sprawia jadą
cym jakąkolwiek przykrość, to lokomotywa 
gazowa, ciągnąca kilka wagonów, usuwa ją 
w zupełności. Ziściła ona wszelkie nadzieje, 
jakie w niej pokładano. Ruch ma spokojny 
i regularny, przebiega 12—14 km  na godzi
nę, może ciągnąć kilka wagonów z ładun
kiem 10—12 tonn w każdym, nie wymaga 
częstej reparacyi i kosztownej obsługi. Słabą 
stroną tego sposobu lokomocyi jest dotąd to, 
że się nie nadaje tam, gdzie grunt nierówny. 
Gdzie zaś teren odpowiedni i nie jest wyma
gana zbyt znaczna szybkość, lokomotywa 
gazowa w części czyni zadość zapotrzebowa
niu środków komunikacyi, których w ogni
skach przemysłu nastarczyć tak trudno.

Wacław Jacuńshi.

^orespondcncya Tt(3£ed?świafa.

M iędzyrzec, d. 18 kw ietn ia  1900 .

Czem niekiedy żywią się dzikie świnie (Sus scrofa)?
Odpowiedź na  pow yższe p y tan ie  winienem 

przypadkow em u zbadaniu  m ierzw y dzików , k tó re  
w m arcu  r .  b . żeru jąc  w najbliższych obrębach

leśnych, położonych po stron ie  w schodnio-połud
niowej m iasta M iędzyrzeca, ujaw niały swą obec
ność glębokiem  ryciem  ziemi i pozostaw ianiem  
gdzie-niegdzie swego kału . N a tym  ostatnim  
zauw ażyłem  w kw ietniu pew ien gatunek  pleśni, 
k tó rą  w celu dokładniejszego rozpatrzen ia , z e 
brałem  w raz z częścią je j podłoża. B adając 
następnie przyniesiony m ateryał pod m ikrosko
pem  dostrzegłem  w nim , oprócz narządów  n a le 
żących do wspomnianej pleśni, jeszcze  inne utw o 
ry , a mianowicie, ku liste  kom órk i, m ające od 
15 — 30  |i  średnicy, ok ry te  chropow atą b łoną *), 
barw y b runatnej lub czarnej, będące niew ątpliw ie 
zarodnikam i w różnym  stopniu  doji^załości, na- 
leżącem i do jak iegoś grzyba. N arazie n iespo
dziew ana ich obecność w tem  m iejscu, wydała 
mi się nader zagadkow ą, p rzep a tru jąc  jednak 
k ilkakro tn ie  zebrany  m ateryał, stw ierdziłem  
w końcu, że dostały  się z pleśnią  z podłoża, czyli 
z cząstk i przyniesionego kału, k tó ry , ja k  się 
następnie okazało, sk ładał się z nich wyłącznie. 
Postrzeżen ie  to  spowodowało mnie do sp raw dze
n ia  czy i inne napotykane eksk rem enty  m ają  
rów nież podobną zaw artość, za pierw szą więc 
bytnością w lesie postarałem  się o próbki rzeczo
nych odchodów, zb iera jąc  je  z k ilku  znacznie od 
siebie oddalonych miejscowości, i przekonałem  
się niebawem , że w szystkie złożone były z takich 
sam ych zarodników  w połączeniu z bardzo  nie 
znaczną dom ieszką rozm iażdżonej substancyi 
roślinnej. F a k t ten  s fanowczo udow adniał, że 
dziki w owym czasie spożyw ały przew ażnie jak iś  
gatunek g rzyba, k tó rego  zarodnik i, z powodu 
swych grubych błon, zabezpieczone były od t r a 
wiących soków żołądkowych, sku tk iem  czego 
w ystępow ały w całości w odchodach i nadaw ały 
sw ą barw ą tym  ostatn im , zw łaszcza po ich wy
schnięciu, czarno-to rfiasty  kolor. Spraw dziw szy 
tożsam ość zaw artości ekskrem entów , należało 
zbadać jeszcze  w łaśnie pochodzenie znajdujących 
się tam że niestraw ionycli zarodników . Rozum ie 
się, że na zasadzie tak  niedostatecznych danych 
je s t  rzeczą nader tru d n ą , a  nawet, zupełnie nie- 
m ożebną określić dokładnie gatunek  grzyba, 
je że li jed n ak  w obecnym razie  liczyłem  na jego  
zdeterm inow anie, to  ty lko d latego, że miałem 
nieledw ie pewność, że ju ż  przedtem  obserwow a
łem  podobne zarodniki, o czem też w krótce się 
przekonałem , porów nyw ając je  z innem i, pocbo- 
dzącem i z zasuszonych okazów. Tym sposobem 
stw ierdziłem , że należą do grzybów  znanych mi 
ju ż  daw niej, k tó re  szczególniej p rzed  dw um a laty  
w znacznej ilości w yrzucone zostały  z ziemi, 
podczas wyorywania b rózd  pod nowy zasiew 
w porębie, znajdu jącej się w jednym  z leśnych 
obrębów, w k tó rych  niedawno przebyw ały dziki. 
G rzyby te  noszą m iano E laphom yces cervinus 
(L  ), rozw ijają  się i w egetują w yłącznie w ziemi,

')  Chropow atość błony pochodzi od nader 
gęsto  osadzonych na  niej w yrostków  je d n a 
kowej wysokości.
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w głębokości od k ilku  do k ilkunastu  cm , obec
ność ich p rze to  stw ierdzić m ożna ty lko  p rzy p ad 
kowo, czasam i zaś za pośrednictw em  dwu innych 
gatunków  grzybów  żyjących na nich pasorzytnie , 
znanych pod nazw ą T orrub ia  parasitica  (W illd.) 
i T . c ap ita ta  *) (H olm sk.), m ających owocniki 
w yrośnięte nad  pow ierzchnię ziem i. Co zaś do 
k sz ta łtu  i wielkości to  E laphom yces cervinus 
porów nać m ożna z małym orzechem  włoskim, 
ta k ą  bowiem m a mniej więcej postać i do takich 
najwyżej dochodzi wymiarów. O kryty je s t dość 
g ru b ą  pow łoką, w przecięciu biaław ą, na p o 
w ierzchni żó lto -b runa tną , drobno-brodaw kow atą, 
w ypełnioną w ew nątrz  proszkiem  praw ie cza r
nym, stanow iącym  jeg o  zarodniki, na w stępie ju ż  
opisane, k tó re  początkow o pow stają  w zam knię
tych  w oreczkach, prędko  się jed n ak  rozpływ ają
cych. Tem i to  w łaśnie grzybam i żywiły się 
dziki, ry jąc ziemię w celu ich wydobycia. R ozu 
m ie się, że E laphom yces niekoniecznie był je d y 
nym  tego  powodem , gdyż dziki ja k o  zw ierzęta 
w szystko-żerne mogły przy tem  poszukiwać i z ja 
dać zarazem  inne napotykane tw ory, sądząc 
w szakże z  jednakiej wszędzie zaw artości w pozo
stałych ekskrem entach , rozrzuconych na znacz
nej p rzes trzen i, należy wnosić, że grzyby te  
w owym czasie były szczególniej poszukiw ane, 
bądź d la  b rak u  innego pożyw ienia, bądź  dlatego, 
że są  może jednym  z ulubionych pokarm ów  rz e 
czonych zw ierząt.

B. Eichler.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Sondowanie na wyspie Funafuti. W  ro 
k u  1896 w celu w yjaśnienia w ygłoszonej przez 
D arw ina teo ry i pow staw ania wysp i r a f  k o ra lo 
w ych, p rzedsięw zięto  sondowanie na wyspie 
F u n afu ti, najw iększej z wysp grupy  E llice. Leży 
ona śród  oceanu W ielkiego pod 8° szer. połudn. 
i 180° dł. od Greenwich, na wschód Nowej G w i
nei i północ wysp F idżi. Sondowania te, p ro w a
dzone w latach  1897  i 1898, dosięgły głębokości 
300  m  i nie p rzekroczyły  zbitego w apienia k o ra 
lowego, dalsze sondow anie m usiano przerw ać. 
B adano też  w ew nętrzną lagunę do głębokości 
70 wi, na k tó re j napo tkano  zbity  wapień k o ra lo 
wy, powyżej zalega piasek, utw orzony z odłam 
ków m uszel, śród  których w m iarę głębokości 
coraz częściej napo tykają  się odłam ki skały ko 
ralow ej. B adan ia  te  da ją  więc wyniki, zgodne 
z hypotezą D arw ina.

W.

*) Oba powyżej wymienione gatunk i znalaz
łem w roku  przeszłym  w jesien i w lesie, zwanym 
L isk i.

—  Rzadki płetwonóg. P rzed  parom a mie
siącam i znaleziono na jednem  z w ybrzeży wysp 
Falklandzkich , na wschodzie Patagonii, okaz n a 
d er rzadkiej „foki o lbrzym iej” — M acrorhinus 
elephantinus. Zw ierzę p rzed  zabiciem udało się 
odfotografować. D ługość ciała jego  wynosiła 
5 ,70  m. G atunek ten, niegdyś bardzo liczny, 
obecnie wygasa zupełnie, skutkiem  nieustannego 
tęp ien ia  : daje bowiem dużo tłuszczu  i skóra j e 
go by ła  nader ceniona O sta tn i egzem plarz z a 
uważono na wyspach F alk landzkich  w r. 1879.

(R ev. Scien t.) J a n  T.

—  Życie utajone u pierwotniaków, zam yka
jących  się w otoczce ochronnej (cysta) w raz ie  
n ieprzyjaznej zm iany w arunków  zew nętrznyob, 
było, ja k  w iadomo, przedm iotem  wielu badań. 
M. N ussbaum  przy tacza  w „Zoolog. A nzeiger” 
wyniki swych poszukiw ań nad  cystam i G astro- 
s ty la  vorax : po la tach  dw unastu przebyw ania 
w pow ietrzu wysuszonem nie mogły ju ż  one w ró
cić do życia. Oozywiście b ra k  wilgoci („anhy- 
d rob ioza”) sprow adził tu  powolne zmiany w za- 
rodzi i w rezu ltac ie  — śm ierć je j zupełną.

J a n  T.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Fosfor czarny. W  n-rze 3 z r . b. (za
m arzec) czasopism a „L eopold ina” , będącego o r 
ganem  urzędow ym  Akademii leopoldyno-karoliń- 
skiej badaczów  przyrody , p . F . F ittica , p rofesor 

| uniw . w M arburgu , podaje niesłychanie osobliwą 
wiadomość, że p rzez  działanie środków u tle n ia ją 
cych w obecności am oniaku fosfor biały i czer
wony przechodzi w m odyfikacyą alo trop iczną 
czarną, k tó ra  (ani mniej, ani więcej) w rzeczy
wistości je s t  arsenem (!!!). Na zasadzie mało 
z resz tą  przekonyw ających dowodów, p. F ittica  
tw ierdzi, ze arsen  je s t związkiem fosforu z azo- 

j  tem  i tlenem, k tó rego  skład  odpow iada wzorowi 
| PN 20 .  —  W iadom ość tę  ta k  trudno  pogodzić 

z obecnym stanem  poglądów chemicznych na 
p ierw iastk i i, mianowicie, ze stanem  dośw iad
czalnego zgłębienia na tu ry  arsenu  z jednej s t ro 
ny a związków fosforow ych—z drug iej, że po*

| mimo woli budzi się w umyśle przypuszczenie 
jak ie jś  pom yłki w doświadczeniach profesora 
m arburskiego, albo naw et podejrzen ie , że cała 
rzecz je s t  m istyfikacyą, jak ie j pow ażne naw et 
pism a niemieckie dopuszczają się n iekiedy na 
1 kw ietnia.

Zn.
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R O Z M A I T O Ś C I .

—  Najsuchsza miejscowość na kuli ziem
skiej. N ajsuchszem  m iejscem  na ku li ziem skiej 
m a być P ay ta , w P eru , pud  5° szer. połud ., p o 
łożona na brzegu  m orza, k tó ry  od czasów h is to 
rycznych podniósł się ju ż  o 12 m . Deszcz je s t  
tu  zjaw iskiem  bardzo  rządkiem , przeciętn ie 
bywa co 7 la t. P . F a irch ild  opow iada, że 
zw iedzając P ay ta  w lu tym  ro k u  1899, na trafił 
a k u ra t na  deszcz, k tó ry  pad a ł bez p rze rw y  od 
godziny 10 w ieczorem  aż do popołudnia dnia 
następnego. B ył to  p ierw szy  deszcz od ośmiu 
la t. N atom iast m gły byw ają  tu  dosyć często.

F lo ra  tej m iejscowości skład-i się z dziew ięciu 
gatunków , z k tó rych  p raw ie  w szystkie należą do 
ro ś lin  jednorocznych , aby módz ko rzy stać  z tych 
kró tk ich  chwil, odpow iednich do w egetac ji, 
k tó re  zdarza ją  się ta k  rzad k o , aby módz rychło  
spełnić w szystkie czynnoś i fizyologiczne, k tó re  
zm ie rza jąd o  czynności na jw ażniejszej, służącej do j

podtrzym yw ania g a tu n k u — do w ydania nasienia. 
W przeciw nym  razie, ja k o  gatunk i trw ałe , ro ś 
liny  w P ayta , nie m ogłyby przenosić długich okre- 

J  sów suszy. N asiona zaś z łatw ością przebyw a
j ą  d ługi okre3 le ta rg u , budzą się z nadejściem  
deszczu, k ie łku ją , w y tw arzając nowe osobniki, 
k ‘ó re  rychło kończą swój żyw ot k ró tk i wydaniem 
nowych nasion.

Ludność m iejscowa zdobyw a sobie środki do 
życia p rzez  upraw ę specyalnej odm iany bawełny 
peruw iańskiej o niezw ykle długich korzeniach, 
um ożliw iających pobieranie wody z głębokich 
w arstw  ziemi, bardziej zabezpieczonych od su szą
cego działania prom ieni słonecznych. Odmiana 
ta , w praw dzie z trudnością , a le daje się hodo
wać w suchych łożyskach rzek , obyw ając się bez 
deszczu. Is tn ien ie  je j pod trzym ują , rzecz  oczy
w ista, mgły, ro sa— i m ozolna pomoc człowieka

E  S.

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. 18 do 24 kwietnia 1900 r.

(Ze spostrzeżeń na  stacy i meteorologicznej p rzy  Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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