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Z FIZYOLOGII ZARODZI.

Do dziś dnia wiadomości nasze o budowie 
komórki i o sprawach, które w niej zacho
dzą, pozostawiają bardzo wiele do życzenia. 
Pomimo licznych badań w tym kierunku po
dejmowanych, nikt jeszcze nie zdobył się na 
ściśle teoretyczne ugrupowanie materyałti 
nagromadzonego przez pojedynczych bada- 
czów. Toteż zbyt często, niestety, wypada 
ograniczać się do prostego wyliczania luźnie 
powiązanych z sobą faktów.

Ciekawy przyczynek do fizyologii zarodzi 
stanowią badania S. Provazka, opisane w lu
towym i marcowym zeszytach „Biologisches 
Centralblatt”. Między innemi Provazek do
konywał wiwisekcyi (merotomii) nad rozmai- 
temi gatunkami pierwotniaków, zwłaszcza 
nad orzęskami i pełzakami, pragnąc wyświe
tlić znaczenie pojedyńczych części składo
wych komórki w zjawiskach życiowych cało
ści. Badania czynione nad wymoczkiem 
GJaucoma scintillans (Ehrbg.) dały następu
jące wyniki. Przy pomocy niezbyt silnego 
ucisku, wywieranego igłą na szkiełko po
krywkowe, Provazek rozczłonkowywał ciała 
znajdujących się pod szkiełkiem osobników 
na wiele drobnych cząstek. Kawałki po
zbawione jądra zawsze obumierały, aczkol-

wiek u niektórych merozoitów dopiero po 
upływie godziny następował zupełny zanik 
objawów życiowych. Merozoity zawierające 
jądro natychmiast po zranieniu poczynały 
wykonywać szybki ruch wirowy, zaokrągla
jąc w ten sposób uszkodzone ciało. Jeżeli 
zraniony osobnik miał bardzo wydłużofte 
kształty, wtedy płynął wpierw naprzód, po
tem zaś w tył, powtarzając taki ruch peryo- 
dyczny wielokrotnie, w ten sposób, że ostry 
koniec ciała zaginał się ku przodowi i zlewał 
się po pewnym czasie z pozostałą częścią. 
Wkrótce na zabliźnionem miejscu ukazywa
ły się drobne rzęski, zrazu lekko i niepra
widłowo migające, z których wyrastały na
stępnie rzęski normalne. W taki sposób 
następowała zupełna regeneracya komórki. 
Jeżeli merozoit zawiera tylko część jądra, 
wtedy to ostatnie przedewszystkiem cokol
wiek się zaokrągla. Wodniczek pulsuje zra
zu bardzo nierówno, lecz zaczynają się wska
zane już wyżej procesy, które znów prowa
dzą do odrodzenia się osobnika. Jedynie 
w przypadku, kiedy komórka ulega znacznej 
deformacyi. wymoczek obumiera zupełnie.

Provazek usiłował następnie złączyć po- 
jedyńcze części różnych osobników, pierwsze 
jednak próby, dokonywane na jajkach jeżow
ców i niektórych wodorostach, całkiem za
wiodły. Względnie lepsze wyniki dały do
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świadczenia z wymoczkami. W jednym 
przypadku udało się doprowadzić do zrośnię
cia się ze sobą dwie przednie części ciała 
i powstały w ten sposób potworek poruszał 
się jeszcze przez 4 minuty. W innym ze- 
sztukowany z dwu tylnych części osobnik 
przeszło 20 minut pływał energicznie, nie 
wykazując żadnych dostrzeżonych dla oka 
zmian wewnętrznych; zamarł dopiero po 
upływie 30 minut.

Zupełnem powodzeniem uwieńczyły się 
doświadczenia z pełzakiem Amoeba pelo- 
myxa. Do jednego merozoitu Proyazek 
dodał część jego własnego ciała, do tej zaś 
przyłączył kawałek innego osobnika i trzy te 
części zlały się zupełnie. Innym znów razem 
udało się zespolić merozoity z trzech różnych 
osobników pochodzące. Na miejscu połącze
nia utworzyły się dość żwawe prądy, które 
po paru minutach spowodowały przemiesza
nie się zarodzi. Widzimy więc, źe jedynie 
u pierwotniaków najniższych może być mowa 
o sztucznie sprowadzanem zlaniu się mero- 
zoitów. Należy tu dodać, że u wymoczków, 
nawet w razie dowolnie następującej konju- 
gacyi, bardzo rzadko można obserwować 
zlanie się całkowite osobników. Główne zna
czenie w tym razie przypada widocznie indy
widualnym chemizmom zarodzi, które u pier
wotniaków stojących na różnych szczeblach 
hierarchii układmczej, wykazują znaczne 
różnice.

Obumieranie pierwotniaków wskutek wy
sychania środowiska ciekłego, w którem się 
znajdują, daje możność obserwowania nie- i 
których szczegółów w budowie i mechanizmie j 
protoplazmy. U wzmiankowanego już kilka
krotnie orzęska Glaucoma spostrzegamy 
w tym pi-zypadku szybki ruch wirowy w stro- j  

nę szpary ustnej ogębia (z prawa na lewo, ; 
jeżeli szpara ustna leży w górze na prawo). 
Provazek przypuszcza, że wymoczek w ten 
sposób usiłuje wzmocnić prąd, przynoszący 
dlań cząstki pożywne, a który to prąd słabnie 
wskutek wysychania wody. Nie wydaje mi 
się jednak, żeby takie tłumaczenie zjawiska ! 
było słuszne. Ruch rotacyjny spostrzegamy 
bowiem również pod wpływem niektórych 
środków chemicznych. Należy w nim przeto 
dopatrywać się raczej reakcyi odruchowej 
organizmu na pewne podrażnienie nerwowe, 
tembardziej, że ten sam sposób reago- j

wania spotykamy również u zwierząt wyż
szych.

Oprócz ruchu wirowego widzimy u Glauco
ma zmiany wewnętrzne. Mianowicie, zaródź 
staje się mleczna, bardziej ziarnista i nieco 
silniej załamuje światło. W tem stadyum, 
przez dodanie świeżej wody, możemy jeszcze 
wymoczka przywrócić do życia. Nie udaje 
się to jednak, jeżeli wodniczek przeistoczy się 
w przejrzysty pęcherzyk i całe ciało zacznie 
się kurczyć. Doświadczenie to jest intere- 
sującem z tego względu, że znajdowano 
nieraz żywe wymoczki w lesie w wilgotnym 
mchu, tymczasem nie u wszjstkich z nich 
spotykamy zdolność przechodzenia w stan 
życia utajonego. Wogóle sprawa odporności 
pierwotniaków na różne nieprzyjazne wpływy 
zewnętrzne nie jest jeszcze należycie wy
świetlona.

U wymoczków morskich śmierć wskutek 
wysychania wody następuje znacznie prędzej^ 
niż u mieszkańców wód słodkich. Prawdo
podobnie działa tu silniejsza koncentracya 
roztworu soli kuchennej. Np. wymoczki 
z rzędu Hypotricha, padług Provazka, giną, 
skoro tylko zaródź poczyna silniej załamy
wać światło. Pełzaki morskie przeniesione 
zawczasu do świeżej wody, wykazują specy
ficzne zmiany w budowie powierzchownych 
warstw zarodzi. Przedewszystkiem okazują 
się w ektoplazmie drobne wypustki. Po 9 
minutach wypustki te znacznie się rozszerza
ją, a po 13 ameba powraca do dawnego 
stanu. Zjawisko to wygląda tak, jakgdyby 
przybywająca woda dostawała się narazie 
tylko do określonych"'miejsc na powierzchni 
komórki i później stopniowo przedostawała 
się w gtąb zarodzi. Podczas obumierania 
orzęsków budowa pojedyńczych części zaro
dzi staje się wyraźniejsza, jednocześnie odby
wa się przyśpieszony ruch ziarnistej plazmy. 
Charakterystyczny ruch ten trwa bardzo 
długo; nie ustaje on nawet wtedy, kiedy 
pęknie błonka komórkowa i cała jej zawar
tość wyleje się nazewnątrz. Dopiero po 
upływie pewnego czasu drganie ziarnek 
protoplazmy staje się coraz mniej ożywione, 
aż wreszcie zapanowuje zupełny spokój, spo
kój śmierci.

Badania, mające na celu wyjaśnienie sub
telnej budowy zarodzi, przedstawiają znaczne 
trudności ze względu na warunki, w jakich
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cdbywać się muszą. Doświadczenia powinny 
się dokonywać przedewszystkiem na osobni
kach żywych, znajdujących się w warunkach 
normalnych, wszelkie bowiem środki gwał
towne zawsze powodują mniejsze lub większe 
zniekształcenie zarodzi. Niektóre wyniki 
czynionych dotąd doświadczeń zdają się po
twierdzać teoryą Biitschliego o piankowatej 
budowie protoplazmy. Do takich należą 
badania Provazka nad wymoczkami z gatun
ku Vorticella i Stylonichia oraz nad komór
kami roślinnemi z owoców poziomek i porze
czek i nitkami niektórych wodorostów (Vau- 
cheria i Bryopsis). Inne jednak fakty do
wodzą raczej wlóknisto^siatkowego układu 
zarodzi. Tak, w ektoplazmie Amoeba ver- 
rucosa Provazek spostrzegł w pewnych wa
runkach (np. w razie naciskania szkiełkiem 
pokrywkowem) cieniuchne niteczki. Wobec 
prądów wewnątrz komórki można czasami 
dojrzeć na otoczce jądra ostre wklęśnięcia, 
jakgdyby do miejsc tych przytwierdzone były 
pierwiastki włókniste. W komórkach na
błonkowych zarodka salamandry, a także 
w spermatogoniacb Helix pomatia daje się 
podobnież zauważyć włóknisty charakter za
rodzi. Za tem samem wreszcie przemawiają 
badania nad komórkami z naczyń Malpighie- 
go u żuka Hylobius abietis oraz nad budową 
wstęg chlorofilowych u wodorostu Spirogyra 
(skrętnicy); tylko w tym ostatnim przypadku 
włókienka bardzo są nikłe i niewyraźne, 
w przypadku zaś zranienia komórki na roz
prężonych wstęgach wyglądają one niby 
lekkie prążkowanie.

.4. Lityński.

PRAWA RZĄDZĄCE POWSTAWANIEM 
PUSTYŃ.

J. W a l t h e r : Das Gesetz der Wttstenbil- 
dung in Gegenwart und Vorzeit. Berlin, 1900.

Książka z powyższym tytułem, wydana 
przez Akademią berlińską, należy do najwy
bitniejszych dzieł w dziedzinie literatury 
geologicznej ostatniej doby i w tłumaczeniu 
genezy niektórych utworów geologicznych, 
zwłaszcza t. z w. kajpru, prawdziwy, a jak się 
zdaje, nieco zadaleko idący, wywołała prze

wrót. Autor w sposób jasny i przystępny, 
ilustrowany wybornemi tablicami, streszcza 
wyniki długoletnich studyów swoich nad geo
logiczną działalnością klimatu pustyniowego, 
a dzieło to przedstawia dla geologa mnóstwo 
nowych i ważnych spostrzeżeń.

Jedną cechą pustyń wspólną z oceanami 
jest brak odpływu, drugą—przewaga paro
wania nad ilością dopływającej od brzegów 
wody i opadów atmosferycznych. Tak samo 
jak w morzu cały materyał skalny, z wyjąt
kiem unoszonego przez wiatry kurzu, pozo
staje na miejscu i tam też tworzy warstwy 
osadowe. Takie regiony, pozbawione odpły
wu, zajmują według Walthera */„ część po
wierzchni lądowej, a także i w ubiegłych 
okresach geologicznych niewątpliwie znaczne 
zajmować musiały przestrzenie. Geolog 
przeto musi znać zjawiska, towarzyszące 
tworzeniu się pustyń, aby należycie objaśnić 
genezę pewnych dotychczas niezrozumiałych 
pokładów, które z wszelkiem prawdopodo
bieństwem w pustyni zostały utworzone.

Walther opisuje w sposób wyczerpujący 
zjawiska te, jak: suche wietrzenie, wywianie, 
działanie wód płynących, jezior bezodpływo
wych, florę i faunę pustyniową, tworzenie się 
pokładów żwiru, szlamu i losu jeziornego, 
wydm piaszczystych, kurzu i losu stepowe
go, soli pustyniowej, a z wyników spostrze
żeń swoich w tych kierunkach wyprowadza 
dalej wnioski o kopalnych śladach pustyń 
w epokach dawniejszych. Podniesiemy tutaj 
główniejsze wyniki spostrzeżeń autora w wy
żej wyliczonym porządku :

Suche wietrzenie pustyni jest skutkiem na
głych zmian temperatury pustyniowej, wsku
tek której w skatach i kamieniach tworzą się 
promieniste i spółśrodkowe rysy i szczeliny, 
tak że w końcu rozpadają się one całkowicie. 
Potężnym czynnikiem są tutaj roztwory sol
ne, które słońce w postaci wykwitów z głębi 
wyciąga; sole te, krystalizując się w szcze
linach, rozsadzają skały w sposób podobny, 
jak to czyni lód w strefach zimnych. W e
dług W althera też same wykwity solne po
wodują tworzenie się brunatnej kory na 
wszystkich skałach pustyni; kora ta jest bar
dzo cienką powłoką tlenku żelazowego i man
ganowego. Wewnątrz tej powłoki skała 
bywa niekiedy tak przez sól rozżarta, że po 
rozbiciu powłoki rozsypuje się na proszek.
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Wskutek działania promieni słonecznych od
rywają, się ponadto od powierzchni drzazgi 
skalne, gromadzące się u stóp góry w potęż
ne rumowiska. Góry i skały pustyniowe po
siadają przytem nieznaną w okolicach wil
gotnych stromość.

W iatr wywiewa zarówno z powierzchni 
skał jak z osypisk u ich podnóża wszelkie 
drobne cząsteczki piasku i pyłu, pozostawia
jąc jedynie większe okruchy na pierwotnem 
złożysku. Wskutek tego wszelkie wypukło
ści pustyniowe są zupełnie wolne od kurzu. 
Osypiska zaś wskutek braku substancyi, mo
gącej służyć za lepiszcze, są nader luźne 
i sypkie. Walther jest zdania, że cały n a 
ziom pustyni powstaje wyłącznie wskutek 
działania wiatru, t. j. wywiania luźnych 
zwietrzałych okruchów, a nie, jak mniemano, 
szlifującej czynności unoszonych przez wia
try tumanów kurzawy.

Bardzo ważne znaczenie w geologii pusty
ni mają wody płynące, zwłaszcza zaś strasz
liwe spustoszenia, jakie wywołują bardzo 
rzadkie wprawdzie, lecz zato niezwykle gwał; 
towne ulewy. Okoliczności tej, którą przed I 
kilkoma laty w opisie podróży mojej przez 
pustynię Patagońską podniosłem, zazwyczaj 
nie doceniają należycie, uważając za zjawi
sko, niemające żadnego znaczenia w tworze
niu się naziomu pustyniowego. Walther j  

wymownie dowodzi błędności tego zapatry
wania. Rzeki pustyniowe zazwyczaj nie do
chodzą do morza, lecz rozpływają się w pia 
sku pustyniowym, dopływy ich nikną pod 
ziemią, nie doszedłszy do głównego koryta 
Wskutek tego poziom wody gruntowej leży 
bardzo głęboko, brak źródeł, lub też są one 
słone i wytwarzają przeróżne nacieki. W sku
tek olbrzymich ulew (oberwań chmur) po
wstają krótkotrwale jeziora bardzo płytkie, 
o kształtach i rozmiarach bardzo szybko się 
zmieniających, których osady są łudząco po
dobne do utworów wybrzeża morskiego. Po
dobne kotliny po wyschnięciu jezior wypełnia 
piasek, a na dnie ich tworzą się złoża solne.

Roślinność pustyniowa składa się wyłącznie 
z postaci bądź zabezpieczonych od parowa
nia (brak liści, zastąpionych przez ciernie) 
lub posiadających bardzo długie korzenie, 
sięgające w porze suchej aż do poziomu wo
dy gruntowej. W porze deszczowej pustynia 
ma zresztą zupełnie inny, stepowy wygląd.

Rośliny pustyniowe są wszystkie skłonne do 
zdrzewnienia, a łodygi ich i korzenie, porwa
ne przez deszczowe potoki, dostają się do po
kładów jeziornego żwirowiska. W jeziorach 
słonych tworzy się z gnijących roślin'ił bitu
miczny.

Fauna pustyni składa się ze zwierząt stale 
zamieszkujących pustynię i form wędrow
nych, do ktirych należą między innemi ptaki 
przelotne. Zycie ich przeważnie nocne. Nie 
znajdujemy w pustyni prawie nigdy trupów, 
natomiast częste ślady zwierząt, trwające 
bardzo długo, dopóki wiatr ich kurzem nie 
zasypie. Wielkie susze powodują wędrówki 
zwierząt do wody, a częstokroć gromadny ich 
pomór. Posucha zmusiła, zdaniem Walthe- 
ra, ryby dwudyszne do oddychania płucami.

O samodzielności jezior pustyniowych 
świadczy ich odrębna fauna: niektóre po
staci wspólne z sąsiedniemi regionami W al
ther uważa za zawleczone przez ptaki łub 
wiatry; jedynie obecność wielkich zwierząt 
morskich w jeziorach pustyniowych świad
czyć może o ich dawnem połączeniu z mo
rzem (Relictensee).

Znane we wszystkich pustyniach rozległe 
pokłady żwiru są wynikiem zwietrzenia 
i luźnego nagromadzenia okruchów wskutek 
braku drobnych, wywianych przez wiatry 
cząstek kurzu. Żwir ten, zaledwie na kra
wędziach otoczony, potoki deszczowe groma
dzą w kotlinach pustyniowych. Warstwo
wanie jest niewidoczne a nagromadzenia 
takie przypominają moreny lodowcowe, za 
które je też zazwyczaj uważano (np. Darwin 
żwirowisko pustyni Patagońskiej). Te żwi
rowiska ku obwodowi przechodzą w warstwy 
piaskowe, a w tych przypadkach, gdy, jak 
np. półwysep Synai, pustynia przylega bez
pośrednio do morza, widzieć można wszyst
kie przejścia od utworów pustyniowych do 
pokładów morskich z rafami koralowemi 
i t. p., jakkolwiek brak żwirom tym wszelkich 
cech utworu brzegowego.

Do jezior odległych dostają się oczywiście 
tylko drobne cząsteczki kurzu oraz mę
ty rzek pustyniowych, zazwyczaj słonych. 
Wskutek peryodycznego wysychania tych je 
zior i nieustannej zmienności ich linii brzego
wej powstaje napozór niezgodne transgre- 
sywne uławicenie nawianych przez wiatry do 
wody i na brzegi jeziora mas kurzawy (los).



Wskutek stopniowego zasypania kotliny, 
czasowe jezioro staje się coraz płytszem lecz 
coraz rozleglejszem, a przeto coraz szybciej 
wysycha.

Szczegółowo opisane jest dalej tworzenie 
się i wędrówki wydm piaszczystych, które 
dopiero roślinność stepowa powstrzymuje 
w pochodzie.

Pustynia nie posiada zwykle ani kurzu, ani 
próchnicy, wszystkie drobne cząstki po
wierzchni skalnej unosi wiatr na stepy lub 
do morza. Wysokie góry działaj;], na równi 
z deszczem oziębiająco, wskutek czego masy 
kurzu osiadają na nich (los w Tybecie).

Rozdział o pustyniach kopalnych jest ze
stawieniem wyników osięgniętych z bezpo
średniej obserwacji pustyń dzisiejszych, da
jąc nam ważny klucz do zrozumienia sp; sobu 
powstawania rozmaitych problematycznych 
utworów piaskowych i ilastych w epokach 
ubiegłych, zwłaszcza permskiej i tiyasowej.

Dr. J. Siemiradzki.
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SIŁA I ZRĘCZNOŚC OWADÓW.

(Dokończenie).

Do szybkich ruchów potrzebne są ko
niecznie mocne i silne mięśnie. Owady też 
posiadają je istotnie i mogą nieraz wprawiać 
nas w podziw swą siłą nie mniej, jak szyb
kością. W niektórych przypadkach można 
było nawet w sposób dokładny obliczyć, jakie 
ciężary mogą one dźwigać. Przyrodnik an
gielski Newport przywiązywał za łapkę 
szczypawkę złotą (Carabus auratus) do ma
łego kawałka papieru, złożonego w kształcie 
pudełeczka, które napełniał piaskiem, i na
stępnie zmuszał ją  do wdrapywania się na 
pochyłą deseczkę, powiększając stopniowo 
ilość piasku. Doszedł on do tego, że s^czy- 
pawka wciągała ciężar, przewyższający 40 
razy jej własną wagę. Jestto to samo, co 
gdyby silny mężczyzna, ważący 80 kg, wcią- 
gDął ca górę wagonik, mający wraz z ładun
kiem wagę przeszło 3000 kg, i co najważ
niejsza wagonik ten powinienby być bez kół, 
jeżeliby warunki miały dokładnie odpowia
dać tym, w jakich szczypawka dźwigała swój 
ciężar.

Mierzono także silę chrabąszcza j okazuje 
się, że gdyby koń w stosunku do swej wiel
kości posiadał taką siłę, jak ten owad, to 
mógłby ciągnąć ciężar 8 400 kg.

Przytoczone spostrzeżenia nad szczypawką 
i chrabąszczem były dokonane w warunkach 
sztucznych, alo któż z nas nie był świadkiem, 
jak znaczne ciężary dźwigają różne owady 
w zwykłych warunkach)' Dość wspomnieć 
pracowite mrówki, które z największą łatwo
ścią i bez żadnego na pozór wysiłku dźwiga
ją  ze 2 razy cięższe od nich samych poczwar- 
ki; jak szybko umykają one w ziemi, jeżeli 
zagrozi im jakieś nagłe niebezpieczeństwo, 
zupełnie tak jakgdyby nie były wcale obcią
żone. A znosząc do mrowisk nieżywe owa
dy, grudki ziemi, zdzicbełka roślinne, czyż 
nie wykazują one również stosunkowo olbrzy
miej siły?

Jako niezwykła siłaczka zasługuje także 
na uwagę larwa mrówkolwa (Myrmeleon), 
słynąca z urządzania lejkowatych dołków 
w piasku, w które łapią się różne owady. 
Właśnie kopiąc te dołki miewa ona'niejed
nokrotnie sposobność do popisania się ze swą 
siłą. Jeżeli w czasie tej pracy natrafi na 
drobniutki kamyczek, którego nie może od
rzucić odrazu tak, jak to robi z piaskiem, 
pozostawia go w spokoju i usuwa dopiero na
stępnie po skończeniu całego dołka.

„Gdy dołek już jest gotów, powiada Bin- 
gley, który obserwov. ał ją  przy tej czynności, 
larwa zbliża się tyłem do kamyczka, wsuwa 
pod niego koniec odwłoka i, zawsze cofając się, 
zaczyna go pchać do góry. Widywałem nie
raz, jak windowała w ten sposób kamyczek 
cztery razy większy od niej samej. Musi 
przytem starać się ciągle o utrzymywanie 
równowagi własnej i kamyczka, co jej się 
nie zawsze udaje z powodu pochyłości oraz 
nadzwyczajnej chwiejności gruntu; to też 
ciężki kamyczek spada niejednokrotnie aż 
na sam dół. L irw a bierze się do nowej pra
cy i powtarza to po kilka razy, aż dopóki nie 
uda się jej wyciągnąć go na brzeg. Nie 
poprzestaje jednak na tem, ale chcąc się 
zupełnie upewnić, że kamyczek już nie spad
nie, odpycha go na należytą odległość od 
dołka”.

Nie będziemy więcej mnożyli przykładów, 
dowodzących, jak znaczne stosunkowo cięża
ry mogą dźwigać owady; zwrócimy natomiast
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jeszcze uwagę na objawy ich siły, jakie 
wykazują one podczas kopania oraz gry
zienia.

Znaczna liczba owadów kopie sobie mniej 
lub więcej kunsztowne mieszkania w ziemi. 
Tutaj przytoczymy jeden taki gatunek, mia
nowicie grabarza (Necrophorus), który ma 
zwyczaj zagrzebywania w ziemi trupów drob
niejszych kręgowców (kretów, myszy, jasz
czurek, żab i t. p.) a następnie składania na 
nich jajek. Do pracy tej grabarz bierze się 
czasami w pojedynkę, częściej jednak łączy 
się ich kilka razem (2 — 6). Włażą one pod 
upatrzone nieżywe zwierzę i zaczynają łap
kami wygarniać z pod niego ziemię, odrzuca
jąc ją  po za siebie. W ten sposób pod 
zwierzęciem pc wstaje dołek; w który pogrąża 
się ono coraz bardziej, aż wreszcie wpada 
weń całkiem. Wówczas owady wyłażą na 
powierzchnię i, zasypując je ziemią, zagrze- 
bują ostatecznie.

Całe to przedsięwzięcie odniesione do czło
wieka, wygląda mniej więcej tak, jakgdyby 
kilku ludzi, nie mając żadnych narzędzi, ze
chciało paznokciami wykopywać dół Via po
chowanie słonia i pracę tę wykonywało bez
pośrednio pod olbrzymiem cielskiem tego 
zwierzęcia. Przewaga grabarzy pod tym 
względem nad człowiekiem stanie się jeszcze 
widoczniejsza, jeżeli weźmiemy pod uwagę 
szybkość, z jaką one wykonywają tę czyn
ność. Mogą mianowicie zakopać mysz lub 
kreta w kilkanaście, a czasem nawet w kilka 
godzin, przyczem dołek, wygrzebany przez 
nie, miewa niekiedy do 30 cm głębokości. 
Siła grabarzy ujawnia się także i w dźwiga
niu ciężarów : jeżeli napotkane zwierzę leży 
na gruncie kamienistym albo porosłym gęstą 
darniną i z tego powodu nie przydatnym do 
kopania, to zazwyczaj owady te zjadają je 
same, a na złożenie jajek szukają innego 
w odpowiedniejszem miejscu. Czasem jed
nak nie znajdują nic innego, włażą pod dane 
zwierzę i unosząc je na grzbietach a popy
chając, przesuwają na grunt mniej zbity.

Obok siły w nogach, którą widzimy u owa
dów grzebiących, zasługuje też na uwagę 
i siła szczęk, jaką ujawniają inne gatunki 
rozgryzając twarde przedmioty. Gryzą one 
drzewo z większą łatwością niż ssące dra
pieżne gniotą mocnemi zębami kości swych 
ofiar. Owady, mające potężne i silne szczę

ki, gryzą drzewo w rozmaitym celu : jedne 
wprost na pokarm, inne dla urządzenia 
w niem mieszkań dla siebie samych albo dla 
swego potomstwa.

Drzewem karmią się przeważnie larwy 
i chociaż większość z takich larw używa na 
pokarm drzewa zmurszałego, które jest 
w każdym razie znacznie łatwiejsze do po
gryzienia, znajdują się jednak wśród nich 
i takie, które potrafią dać radę nawet zupeł
nie zdrowym. . Kolosalna larwa kozioroga 
wielkiego (Carambyx heros) dziurawi naj
tęższe dęby z taką łatwością, jakgdyby po
siadała szczęki, zrobione z najmocniejszej 
i nie ścierającej się stali. Duża (9 cm) gą
sienica trociniarki czyli drzewojada (Cossus 
ligniperda) żywi się wprawdzie głównie drze
wem zmurszałem, potrafi jednak niezgorzej 
drążyć i zdrowe; a gdy takich gąsienic zbie
rze się więcej w jednem miejscu, to napad
nięta przez nie gałąź, a nawet cały pień ła
mie się bardzo łatwo pod działaniem nieco 
silniejszego wiatru. Nazwa drzewojada jest 
najzupełniej usprawiedliwiona.

Takich pożeraczy drzew znajduje się u nas 
bardzo dużo, a jeszcze liczniej i w bardziej 
imponujący sposób występują takie owady 
w krajach zwrotnikowych i podzwrotniko
wych, gdzie ośmielają się napastować nawet 
siedziby ludzkie. Dość wspomnieć osławio
ne termity, których pastwą stają się nieraz 
całe domy drewniane. Szczęki ich są tak 
mocne, że jedynie szkło, metale i kamienie 
wolne są od ich niszczycielskiej działal
ności.

Termity karmią się drzewem i dlatego 
gryzą je. Niektóre jednak gatunki urzą
dzają sobie mieszkania w drzewach, drążąc 
je  mnóstwem komór i korytarzy. U nas po
stępują w ten sposób niektóre mrówki (For- 
mica ligniperda, herculanea, fuliginosa). 
Osiedlają się one przeważnie w drzewach 
zmurszałych, czasami jednak (zwłaszcza F. 
ligniperda i herculanea) napadają na zupeł
nie zdrowe i dziurawią je takiem mnóstwem 
korytarzy, że całe wnętrze drzewa przeista
cza się w jakąś gąbczastą masę. Gdy po
równamy dobrze wymiary mrówek z ogrom
ną gąsienicą drzewojada, okaże się, że po
siadają one znacznie silniejsze szczęki.

Niektóre owady nie mieszkają same w drze
wie, ani się niem nie karmią, lecz drążą je
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wyłącznie dla przygotowania bezpiecznych 
kolebek dla larw. Do takich należy nasza 
zadrzochnia (Xylocopa violacea), owad paso- 
rzytniczy, który w zmurszałych drzewach 
drąży kanały długie na 30 cm i następnie 
dzieli je szeregiem poprzecznych przegród na 
mniejsze komory, z których każda przezna
czona jest na jedno jajko. Wylęgłe w nich 
larwy karmią się złożonym w tych komorach 
przez matkę zapasem miodu oraz pyłku 
kwiatowego, a, odbywszy wszystkie przemia
ny, przegryzają zewnętrzną ściankę i wydo
stają się na wolność.

Jeżeli owady gryzące drzewo wzbudzają 
w nas słuszny podziw, to cóż dopiero mówić
0 takich, których szczęki mogą dać radę 

• metalom? Tyczy się to larw trzpienników
(Sirex). Owady te, obdarzone mocnym pił- 
kowatym jajowodem, wiercą nim dziurki 
w korze drzew i składają pod nią jajka. 
Wylęgłe w nich larwy żyją tam po parę lat, 
karmiąc się drzewem i drążąc w niem chodni
ki. Żywią się one głównie drzewem zmursza
łem, jak wszystkie takie larwy, mają jednak 
tak mocne szczęki, że i zdrowe nie ostoi się 
przed niemi, a znane są nawet przykłady, że 
przegryzały ołów lub cynk. Nie właziły 
naturalnie, umyślnie do metalu, ale umiały 
przegryźć się przezeń, jeżeli im zagradzał 
drogę do wydostania się na wolność. Ponie
waż larwy te żyją w drzewie po parę lat 
zdarza się więc nieraz, że, zanim dorosną
1 odbędą przeobrażenia, drzewo zostanie zrą 
bane i zużyte na belki, słupy lub sprzęty 
drewniane, z których potem ku wielkiemu 
zdziwieniu domowników wydobywają się nie
spodzianie dorosłe, skrzydlate trzpienmki.

Kollar opowiada, że w Wiedniu w mennicy 
trzpienniki przegryzły nietylko grube deski, 
ale i blachy ołowiane grube na 43 mm, któ- 
remi były obite skrzynie służące do przecho
wywania róŻDych roztworów. Znane są tak
że przykłady, kiedy po naprawieniu dre
wnianych części dachu, krytego blachą, 
trzpienniki, których larwy m ieszkały w nowo 
założonych kawałkach drzewa, wygryzły się 
na zewnątrz przez blachę.

Gdy się widzi przykłady takiej nadzwy
czajnej szybkości, zwinności i siły, owady 
wyrastają w naszych oczach na jakieś impo
nujące stworzenia, które mogłyby zawładnąć 
całym światem i uzyskać przewagę nawet

nad człowiekiem, gdyby posiadały większe 
rozmiary. W rzeczywistości jednak z powo
du nieznacznych rozmiarów są one stworze
niami słabemi, w żadnym razie nie mogą 
dorównać większym zwierzętom i dlatego 
znajdują się w znacznie gorszych warunkach, 
mają do zwalczania znacznie większe prze
szkody.

Gąsienica z naj mocniejsze mi szczękami, 
dziurawiącemi nietylko drzewo, ale nawet 
metale czyż może równać się z dzięciołem, 
chociaż dla jego dzioba za twardy jest już 
nie metal, ale nawet mocne zdrowe drzewo? 
Najzwinniejsza mucha robiąca 330 uderzeń 
skrzydłami na sekundę, nie zawsze zdoła 
pomimo to umknąć nietylko przed jaskółką, 
ale nawet przed gorzej latającemi ptakami. 
Ta w porównaniu do wielkości ogromna siła 
i szybkość ruchów, jaką widzimy u wielu 
owadów, to jedynie konieczne zrównoważenie 
drobnych ich wymiarów, wynik gorszych wa
runków istnienia, do których zwalczania 
potrzebują one stosunkowo znacznie więcej 
siły. Większe zwierzęta nie miałyby na co 
zużywać takiego nadmiaru siły, aui też nie 
znajdowały się nigdy w takich warunkach, 
w których ona mogłaby się rozwinąć. Czy 
słoń miewa kiedy do czynienia z tak silnemi 
wrogami lub zwalcza tak znaczne stosunko
wo przeszkody, jak np. szczypawka lub 
mrówka? Czyż ptaki spotykają w powietrzu 
nieprzyjaciół, którzyby byli od nich więksi 
w tym stosunku, w jakim one przewyższają 
owady?

Owady, jako stworzenia mniejsze, natra
fiają na każdym kroku na znacznie większe 
trudności, mus/ą umykać i chować się przed 
znacznie potężniejszemi od siebie wrogami, 
i z tego powodu musiała w nich rozwinąć się 
stosunkowo niepospolita siła i zręczność, 
gdyż inaczej nie mogłyby wytrwać ani da
wać sobie rady w walce o istnienie.

B. Dyakowski.

PTAKI NA USŁUGACH POCZTY.

Dr. Schrank z Wiednia zamieścił niedaw
no ciekawy artykuł o ornitologii pocztowej 
w czasopiśmie „Zeitschrift fur Post und
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Telegraphie”. Autor przytacza mnóstwo 
dzieł i artykułów, poświęconych wspomnianej 
sprawie i opowiada szczegóły, bądź co bądź 
interesujące.

Najbardzej używanym ptakiem w służbie 
pocztowej jest gołąb. Istnieje odmiana tego 
ptaka t. zw. columba epistolaria, która, niby 
posiadając oddzielny zmysł oryentowania 
się (przypuszczany przez prof. Holza), umie 
znak-źć sobie drogę i spełnia znakomicie 
obowiązki, nań włożone. Łagodny ten ptak 
sluźy przeważnie celom wojennym i we F ran
cyi służba polowej poczty gołębiej, na zasa
dzie dekretu z 1889 r., jest w zawiadowaniu 
sztabu jeneralnego armii.

U starożytnych rzymian gołąb, posiany' 
z pola bitwy, oznajmiał w stolicy o zawartym 
pokoju lub bitwie stoczonej i jej rezultacie. 
W nowszych czasach ptakiem tym pojilkują 
się w innych celach, jak np. w Charlotten- 
burgu, gdzie jest na służbie u straży ognio
wej, zwłaszcza podczas burzy, gdy telefony 
nie działają. W 1836 r. w Altonie, mieście 
należącem wówczas do Danii, gołąb oddał 
znakomite usługi przy spełnieniu oszustwa. 
Rzecz się tak miała. W Danii istniała już 
wtedy tombola i ciągnienie odbywało się 
w Kopenhadze. A ponieważ rezultat ciąg
nienia ogłaszany był w Altonie dopiero po 
upływie 3 dni, t  j. wtedy, gdy listy przycho
dziły, więc w mieście tem przyjmowano zapi
sy jeszcze w pierwszym dniu ciągnienia. 
Otóż pewien majtek z Kopenhagi posyłał do 
swego przyjaciela z Altony gołębia z wyka
zem tych numerów, na które padły najwięk
sze wygrane; ten ostatni stawiał w Altonie 
duże stawki na te same numery i naturalnie 
wygrywał znaczne sumy. Operacja taka 
udawała się w przeciągu długiego czasu, 
dopóki nie natrafiono na ślad chytrze pomy
ślanego oszustwa.—W rona też już w głębo
kiej starożytności używana była w charakte
rze posła. Podług mitologii wrona biała 
przyniosła Apollinowi wiadomrść o zdradzie 
jego kochanki Koronis. Bóg ten tak się 
wiadomością tą rozgniewał, że zabił niewier
ną, a wronie zmienił barwę upierzenia z bia
łej na czarną. Mars znowu obwieszczał swą 
wolę za pośrednictwem szpaka czarnego; 
egipski Hermes miał posłem żórawia, a in
dyjscy bogowie używali w tym celu pa
pugi.

Więcej szczegółów zebrano o poczcie jaskół
czej. Burckhardt twierdzi, że wiele wschod
nich narodów używało jaskółki do przesyła
nia wiadomości, gdyż spostrzeżono, że ptak 
ten instynktownie wraca w tę stronę skąd 
go wzięto. Lecz, gdy gołębiom przywiązuje 
się małe liściki lub mikrograficzne depesze, 
jaskółkom farbowano białe pióra w rozmaite 
kolory, z połączenia których odczytywano 
umówione zdania. We Francyi też niedawna 
czyniono próby z jaskółkami, i rezultat tych 
prób był bardzo pomyślny, zwłaszcza, że 
jaskółki, jak wiadomo, przewyższają gołębia 
szybkością lotu.

Następnie autor zwraca uwagę na bardzo 
ciekawą pocztę sokolą. Według świadectwa 
czasopisma „Bayerische Verkehrsb]atter’’, 
wydawanego w Monachium, pewien oficer 
rossyjski zdołał tak wytresować sokoła, że ten 
przynosił ogromne usługi poczcie. Szybkość 
lotu tego ptaka jest półtora raza większa od 
szybkości gołębia, przytem sokół może dźwi
gać na sobie ciężar do 4 funtów. I  drapież
ność jego pozwala mieć nadzieje skuteczniej
szego wypełnienia powierzonego mu zadania. 
Zresztą chińczycy wymyślili środek dla za
bezpieczenia gołębi pocztowych ed szponów 
ptaków drapieżnych. Oto przywiązują gołę
biom pod ogonem bardzo lekki instrument, 
zwany czao-te, a składający się z kilku liga- 
wek. W czasie lotu ptaka powietrze prze
chodzi przez to rurki i wydaje donośny świst, 
odstraszający czyhających wrogów. Trzeba 
tu dodać, że chińczycy nie spostrzegli się, że 
właśnie ten świst zdradzić może tajemną 
misyą ptaka i niebezpieczeństwo będzie gro
zić zdołu, od ludzi.

I  wróbel pełni czasem rolę posła. Autor 
przytacza pewną opowieść, za wiarogodność 
której ręczy.

Pani Helwetius, wdowa po filozofie, nadzwy
czaj lubiła wróble i miała staranie o nieb. Na 
jej balkonie było przygotowane zawsze jadło 
dla tych ptaków. Pewnego razu jeden z jej 
ulubieńców przyleciał z przywiązanym do 
nogi palcem od rękawiczki, usiadł na ręce 
pani H., jakby prosząc o uwolnienie go od 
ciężaru. W tak zaimprowizowanym worecz
ku znajdowała się kartka z następującemi 
słowami: „Pewien sąsiad pani znajduje się 
w wielkiej potrzebie. Ośmiela się przypusz
czać, że pani nie odmówi potrzebie biednego,
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lecz uczciwego człowieka, który miał tyle 
dowodów jej troskliwości o małe stworzon
ka”. Pani H. włożyła do woreczka banknot, 
przywiązała do nogi wróblowi i wypuściła. 
Po kilku dniach mały poseł znowu się zjawił 
z karteczką. „Ocaliła pani wielce cenionego 
artystę. Niech Bóg błogosławi jej za dobre 
serce. Dług zaciągnięty będzie spłacony po 
upływie roku”. I rzeczywiście, gdy się zbli
żył termin zwrotu ten sam wróbel przyniósł 
pieniądze z dziękczynieniami. Potem pani 
H. zatrzymała przez kilka dni u siebie wrób
la i z ogłoszenia z gazet z prośbą o zwró
cenie wróbla dowiedziała się, czyją był włas
nością.

Filatelistyka też daje pewne wskazówki 
co do ornitologii pocztowej. 45-cio centowa 
marka japońska zawiera wizerunek sokoła, 
a 12 -to centowa dzikiej gęsi, o której mówi 
podanie, że przyniosła wiadomość rodakom 
pewnego znakomitego dowódzcy o jego smut- 
nem położeniu, gdy dostał się do niewoli. 
Na trójkątnej marco Nowej Zelandyi wyry
sowany jest gołąb i t. p.

Przypomnieć też trzeba o próbach czynio
nych niedawno w Abisynii co do używania 
strusia pod wierzch do przewożenia poczty. 
Struś pod tym względem mógłby być ideałem 
żywego środka komunikacyi, albowiem prze
biega jednę milę angielską w 2,02 minuty. 
Lecz ptak ten tak nie znosi niewoli, że zrzuca 
z siebie prawie każdego jeźdźca, czego doko
nywa z wielką łatwością

St. T.

Z F IZ Y O L O G II K R W I.

Już od lat dwudziestu, skutkiem badań 
Schmidta i Fano, wiadomo, że krew nie ścina się. 
gdy dodano do niej produktów trawienia pepsy- 
nowego. Jednocześnie zastrzyknięcie takich pro
duktów do żył sprowadza rozmaite inne jeszcze 
zmiany fizyologiczne w organizmie zwierzęcia. 
Zjawisko to badano od owego czasu w rozmaitych 
kierunkach, lecz mało stosunkowo poświęcono 
uwagi samemu czynnikowi chemicznemu, który 
tu w grę wchodzi, poprzestając na przypisywaniu 
tego działania peptonom. Lecz wlóknik, który 
najczęściej obierano jako materyał dla otrzyma
nia owych peptonów, jest, jak nam obecnie wia
domo, mieszaniną rozmaitych ciał białkowych; 
prócz tego zanieczyszczony bywa on najczęściej

rozmaitemi domieszkami, zwłaszcza fermentami. 
Według doświadczeń zaś Albertoniego fermenty 
pepsyna i pankreatyna same już w bardzo drob
nych ilościach wywołują we krwi zmianę, która 
polega na tem, że krew trudniej krzepnie, a tego 
samego dowiedziono następnie dla rozmaitych 
fermentów diastatycznych. Wreszcie nie można 
było dokładnie ocenić, ile z owego działania 
„peptonów” złożyć należy na karb albumoz, 
a wiele przypisywać pewnym produktom rozkła
du białka. Zresztą przybyły nadfo spostrzeże
nia, że powstrzymują krzepnięcie krwi inne jesz
cze produkty organizmów, jak wyciąg z pijawek, 
surowica krwi węgorzy, wyciąg z wątroby roz
maitych skorupiaków i in. Wobec tego stanu 
rozbieranej kwestyi pp. Pick i Spiro przystąpili 
do ściślejszego zbadania owego działania „pepto
nów”. Przedewszystkiem zajęło ich pytanie, 
czy też podczas innego sposobu rozszczepiania 
białka powstają tak samo jak podczas trawienia 
peptynowego produkty powstrzymujące krzepnię
cie krwi? W tym celu poddali wlóknik działaniu 
kwasu solnego, przyczem powstają obficie albu- 
mozy a rozszczepianie białka zachodzi zupełnie 
podobnie, choć powolniej, jak przy sztucznem 
trawieniu żolądkowem. Otrzymane produkty 
działały na krew zupełnie tak samo jak produkty 
trawienia pepsynowego. Wynika więc przede
wszystkiem, że pepsyna jest tu zbyteczna. N a
stępnie badano peptony otrzymane w trawieniu 
trypsynowem. Te produkfy okazały się bezczyn- 
nemi; również biernemi w badanym ^kierunku 
były produkty pow^ające pod wpływem alkaliów 
na wlóknik a także produkty powstające przez 
au'olizę czyli przez rozkład na powietrzu w il
gotnego włóknika Z doświadczeń tych widać, 
że występowanie substancyi powstrzymującej 
krzepnięcie nie jest przywiązane do działania 
fermentów żołądkowego ani trzustkowego. Ozy 
może wpływ wywierają inne fermenty, tego auto- 
rowie tymczasem nie badali. Oddzielny szereg 
doświaiczeń przekonał ich, że nie działają też 
hamująco na krzepnięcie czyste albumozy, otrzy
mane przez trawienie trypsynowe, ani albumozy 
powstające wskutek działania alkaliów, ani two
rzące się przez 8utolizę, jakkolwiek dotychczaB 
albumoz tych dokładnie nie potraSmy odróżnić 
od pochodzących z trawienia pepsynowego. Gdy 
zamiast włóknika użyto czystych ciał białkowych, 
sernika i odestyny, powstałe z nich albumozy 
okazały się nieczynnemi. Przekonano się też, że 
owa czynna substancya łatwo ulega zniszczeniu 
przez alkohol. Postukiwano jej z kolei w roz
maitych organach". R zul<at zupełnie ujemny 
otrzymano z grasicą, jądrami, nadnerczem, śle
dzioną, gruczołem podszczękowym, gruczołami 
limfatycznemi i błoną śluzową przełyku. Nato
miast osięgnięto rezultaty dodatnie z błoną 
śluzową żołądka, cienkich i • grubych kiszek 
i z trzustką. Wszystko przemawia za teta, że 
poszukiwanej substancyi nie stauowią produkty 
trawienia same przez się, lecz pewna niewykryta
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dotychczas icli domieszka, którą pp. P. i S. na
zywają tymczasem „peptozym’1, nic bliższego 
wszakże nie mówiąc o jej naturze chemicznej. 
Jakkolwiek przeto odpowiedzi jasnej na rozbiera
ną kwestyą bynajmniej jeszcze nie mamy, należy 
się wszakże spodziewać, że badania, o których 
mowa, posuną całą sprawę znacznie naprzód.

(Ztschr. f. phys. Cl) , Naturw. Runds.).

M. FI.

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

—  Skrzyńska K. Co można widzieć przez 
szkła powiększające? Warszawa. Składy głów
ne w księgarnicch : J. Sikorskiej i G. Centner- 
szwera. 1901. 8-a, str. 48.

W literaturze popularnej dla ludu nie mie
liśmy dotąd dziełka, przedstawiającego ciekawy 
świat isto% widzianych przez mikroskop; to też 
wdzięczność należy się autorce za podjęcie tego 
tematu i za staranne opracowanie. Książeczka 
ta zawiera dużo wiadomości bardzo ciekawych 
i pożytecznych, co widać z następujących tytu
łów : I Do czego służą okulary? Co to jest 
soczewka czyli szkło powiększające? Jakim spo
sobem dowiedzieli się ludzie, że istnieją przed
mioty niewidzialne dla gołego oka? Jakie usługi 
oddaje drobnowidz? II. O roślinach i zwierzę
tach żyjących w kropli wody. Wodorosty. 
Okrzemki. Wymoczki Otwornice. Z czego po
wstaje wapno i kreda? III. O żyjątkach mikro
skopowych, wywołujących zarazy: o karbunkule, 
cholerze, morowej zarazie czyli dżumie i innych 
chorobach zaraźliwych. IV. Co to jest pleśń, 
zaraza kartofli, śnieć, rdza na zbożu? Czem są 
drożdże? V. Zwierzęta pasorzytne : wągry i so 
li ter; Irychiny; niceniec; świerzbowiec. VI O roz
maitych innych przedmiotach wielkości mikro
skopijnej. Z czego składa się ciało roślin i zwie
rząt? — Wykład wogóle przystępny, lecz w nie
których miejscach zhyt treściwy i suchy. W tek
ście spotykamy dużo rysunków, ułatwiających 
zrozumienie wykładu.

B. Hryniewiecki.

—  Arctówna Marya. Grzyby jadalne i t r u 
ją c e . Praktyczue wskazówki dla zbierających 
według H. Błuchera „Prakt. Pilzkunde” napi
sała. Z 32 tablicami kolorowanemi. Warszawa. 
Nakładem M. Arcta. 1901- 16 a, str. 99.

Głównym celem dziełka jest obeznanie prak- 
tyczLe z grzybami krajowemi i ich użytkiem.  
Wobec tego strona naukowa traktowana jest

dość pobieżnie; została ona uwzględniona w krót
kim wstępie, podającym ogólne wiadomości 
o grzybach. Następnie idą wskazówki praktycz
ne, dotyczące otrucia grzybami, zbierania grzy
bów i przyrządzania z nich potraw, a w końcu 
szereg nieźle wykonanych tablic kolorowych, na 
których przedstawiono 37 gatunków bardziej 
pospolitych grzybów, a przy nich dokładne opi 
sy. Książeczka ta może oddać usługą każdemu, 
kto zapragnie poznać ważniejsze grzyby naszych 
lasów; format kieszonkowy znakomicie ułatwia 
korzystanie z niej podczas wycieczek. Opraco
wanie staranne.

B. Hryniewiecki.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Zmiany tem peratury na różnych wysoko
ściach. Na zasadzie 240 wzniesień balonów 
w celach naukowych zdołano już dojść do pew
nych wniosków dotyczących wahań temperatury, 
o czem wspominają referaty członków Akademii 
umiejętności w Paryżu.

Wahania temperatury powietrza w górnych 
warstwach zmniejszają się wraz z wysokością : 
gdy na powierzchni ziemi różnice średnich m ie
sięcznych temperatur dosięgły do 17°, na wyso
kości 5 000 to wynosiły 14°, a na wysokości 
10 000 m  12°. Zauważono przytem, że im 
większa jest wysokość, tera mniejsze zachodzą 
zmiany temperatury w zależności od pór roku. 
Spostrzeżenia, dokonywane we Francyi w latach 
1898 — 1900, dały następujące średnie tempera
tury dla różnych miesięcy w roku :

T e m p e r a t u r a  

na poziomie na w ysokości na wysokości
5 000 m 10 000 m

Styczeń 0,9° C -—18,9 — 52,4
Luty 5,4 —  15,3 — 47,6
Marzec 1,0 — 21,8 — 53,4
Kwiecień 0,9 — 20,9 -  53,7
Maj 5.3 — 18,4 — 49,3
Czerwiec 7,0 — 16,8 — 51,3
Lipiec 14,2 — 8,8 — 45,3
Sierpień 15,7 -  8.7 - 4 4 ,5
Wrzesień 17,8 -  7,2 — 41,8
Październik 13,4 —  9,7 — 47,9
Listopad 10,2 — 11,0 — 45,1
Grudzień 3,8 — 12,8 — 45.2

W ciągu zaznaczonych wyżej lat izoterma 0° 
znajdowała się na wysokości 1 200 m w zimie
1 podniosła się do 3 600 to w lecie; średnia wy
sokość tej izotermy w ciągu roku wynosiła
2 750 m, t. j. prawie tyle, co i wysokość linii 
śnieżnej w Alpach.
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Izoterma — 50° znajdowała się w zimie na 
wysokości 8 800 m ,  w lecie — 11 000 m  (w r. 
1900 izoterma ta była na wysokości 11100  m). 
Zwrócono przytem uwagę na znaczne obniżanie 
się temperatury warstw górnych w połowie maja; 
gdyby późniejsze spostrzeżenia stwierdziły stałe 
obniżanie się temperatury w tym czasie, znaczy
łoby to, że pr/yczyną chłodów majowych jeat 
oziębianie się powietrza na różnych wysoko
ściach, a ni6 warunki miejscowe, jak to twierdzo
no dotychczas.

O. T.

—  Nowe stacye meteorologiczne zostaną 
wkrótce urządzone na wyspach Azorskich w celu 
zawiadamiania stacyj europejskich o sfnnie atmo
sfery na oceanie. Inicyatywę zawdzięczać należy 
księciu Monaco, a urzeczywistnieniem projektu 
zajął się rząd portugalski, który wyznaczył 
na utrzymanie stacyj 45 000 franków rocznie. 
W czterech stacyach pracować będzie 10 mete
orologów pod kierownictwem jednego dyrektora.

O. T.

—  Badania S. P. Langleya nad infraczerwoną 
częścią widma- Głośny fizyk amerykański 
Langley ogłosił świeżo w American Journal of 
Science (1901, t. 11) rezultaty swych wielolet
nich poszukiwań nad infraczerwoną częścią wid
ma słonecznego. Ważność tych badań staje się 
najbardziej widoczna gdy uprzytomnimy sobie, 
że widzialnej części widma odpowiada tylko jedna 
piąta całkowitej ilości energii słonec7nej, ultra
fioletowa część przedstawia conajwyżej jednę 
setną część, tak że w infraczerwonej części wid
ma zawiera się cztery pią‘ych ogółu promienistej 
energii, wysyłanej ku nam przez słońce. O tej 
ważnej części widma nie wiedziano nic przed 
odkryciem Williama Herschla w roku 1800, zaś 
dopiero w 1871 roku zajęto się jej zbadaniem 
i już wtedy wykryto tam trzy linie absorpcyjne, 
chociaż nie potrafiono określić dokładnie ich po
łożenia. Dopiero gdy Langley zbudował w r- 
1880 słynny swój bolometr i zastosował go do 
pomiarów spektroanalitycznych, uczeni pozyskali 
sposób wyznaczania długości fał promieni infra- 
czerwonych z tą samą dokładnością, jaka została 
osięgniętći dla widma widzialnego.

Badania Langleya przekonały wkrótce, że ana
logicznie z t. z. liniami ^ciemnemi” zwyczajnego 
widma iiitnieje także bardzo wiele linij absorpcyj
nych w części infraczerwonej; linie te Langley 
nazywa przez analogią liniami ^zimnemi”. Licz
ba tych linij wraz z ulepszaniem metod badania 
i związanem z tem rozszerzaniem zakresu widma 
rosła coraz bardziej. Ulepszenia bolometru do
tyczyły zwiększenia jego czułości, która została 
podniesiona z 0,0001° do 0,00000001°, dalej na 
dokładniejszem konsfatowaaiu miejsc tych linij 
„zimnych” i na zmniejszeniu błędu prawdopo
dobnego pojedyńczego pomiaru.

W pierwszym roku po wynalezieniu bolometru, 
w r. 1881, badania przeprowadzone na górze 
Mount Whituey na wysokości 4000  m  nie
tylko wskazywały, że widmo rozciąga się daleko 
poza dotychczas przyjmowaną granicę 1 mikrona, 
lecz pozwoliły zarazem zbadać dużą ilość linij 
absorpcyjnych do długości fali 1,8 [J.. Dla skon
statowania miejsca każdej pojedyńczej linii mu
siano jednakże dokonywać wiele setek odczyty
wali g <lwanometru, tak, że w przeciągu dwu lat 
zdołano dokładnie wyznaczyć miejsca tylko 20 
linij. Wobec szybko wzrastającego zakresu in 
fraczerwonej części, metoda pierwotna Langleya 
nie wróżyła szybkiego zbadania tej kwestyi ( wy
znaczenie np, 1 000 linii zajęłoby 50 lat ciągłej 
pracy), wskutek czego zastąpiona została przez 
następującą.

Duży pryzmat z soli kamiennej, przygotowany 
z nadzwyczajną starannością i ochroniony od wil
goci, ustawiony został na kole azymutalnem 
znacznych rozmiarów, któro przy pomocy bardzo 
dokładnego mechanizmu zegarowego wprawione 
było w obrót, tak że widmo powoli przechodziło 
koło bolometru; w ten sposób bolometr kolejno 
poddawany był wpływowi pojedynczych niewi
dzialnych linij widma. Każda przechodząca ko
ło szpary bolometru linia absorpcyjna działała na 
niego oziębiająco; połączony z bolometrem gnl- 
wanometr wahał się w jednę lub drugą stronę 
a wahania te regestrownła płytka fotograficzna, 
również połączona z poprzednim mechanizmem 
zegarowym. Z wszystkich tych badań Langley 
wykreślił infraczerwoną cz^ść z wszystkiemi zna- 
lezionemi liniami oraz charakterystyczną dla tej 
dziedziny widma krzywą energii aż do długości 
fali 5,3 (X. W tym zakresie Langley wyznaczył 
miejsca przeszło 700 linij „zimnych",, a liczba ta 
przewyższa ilość analogicznych linij w widmie 
widzialnem na mapach Kirchoffa i Buusena. 
Miejsce każdej linii wyprowadzono jako średnią 
z sześciu niezależnych pomiarów.

W ciągu swych długoletnich badań Langley 
zauważył niejednokrotnie, że widmo w rozmaitych 
peryodach roku różni się nieco. Te zmiany mogą 
mieć częściowo swe źródło w słońcu samem, 
w przeważnej jednak części powstają one przez 
absorpcyą w atmo-ferze ziemskiej. Langley 
w ostatnim czasie dokładniej określił te zmiany 
i zajął się oddzielnem zbadaniem krzywych ener
gii widmowej dla czterech pór roku w odniesie
niu naturalnie do jednakowej wysokości słońca 
i jednakowej grubości warstwy atmosferycznej. 
Ten wynik poszukiwań Langleya o różności pro
mieniowania słonecznego dla rozmaitych pór jest 
nadzwyczaj ciekawy i prowadzić może do waż
nych wniosków.

(Naturwiss. Rundschau). (?.

—  Badania nad magnetyzmem ziemskim we 
Francyi. w r. 1900 prowadzono w dalszym 
ciągu we Francyi sys^matyczne spostrzeżenia 
nad magnetyzmem ziemskim na trzech stacyach :
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Parc Saint-Maur, Perpignan i Nizza, zaopatrzo
nych w iden*yczn8 przyrządy. Rosnąca wciąż 
liczba drutów telegraficznych, a zwliszczą tram
wajów elektrycznych w Paryżu utrudniała spo
strzeżenia elementów magnetycznych w Parc 
Saint-Maur, wskutek czego urządzona została 
nowa stacya pomocnicza w Val Joyeux, w której 
spostrzeżenia stanowić mają ciąg dalszy obser- 
wacyj, rozpoczętych w Saint-Maur w 1882 r. 
Dla 1 stycznia 1901 r z godzinnych obserwacyj 
Th. Moureux obliczył następujące wartości ele
mentów magnetycznych dla czterech powyższych 
stacyj :

Zboczenie wschodnie:
P a rc  S t-M au r Val Joyeux P e rp ignan  Nizza

14°43,78' 15°14,4' 13°34,77' 11°57,95' 
Nachylenie :

64.51,9 64.59,9 59.57,5 60.9
Składowa pozioma :

0,19755 0 ,19662 0, 22450 0 ,22425
Składowa pionowa :

0,42106 0,42161 0,38819 0,39077
Natężenie magn. ziemsk. :

0 ,46510 0 ,46520 0,44844 0,45054

Różnica w długościach geograficznych dwu 
pierwszych stacyj wynosi tylko 29', zatem we
dług danych teoretycznych różnica w zboczeniu 
wynosić powinna tylko około 13', gdy faktycznie 
zaobserwowano różnicę 30,6'. Ponieważ dalej 
szerokość geograficzna obu miejscowości jest 
prawie jednakowa, a odległość niewielka (36 km), 
więc nachylenie i składowa pozioma powinny 
mieć także jednakowe odpowiednio wartości, gdy 
rachunki Moureux wskazują w Val Joyeux na
chylenie o 8; większe, a składową poziomą 
o 0,00093 mniejszą niż w St.-Maur. Należy 
tedy przypuścić, że nowoobrana Btacya leży 
w obrębie znanej magnetycznej anomalii w okoli
cy Paryża.

Porównanie powyższych elementów z danemi 
dla 1 stycznia 1900 r. daje następujące zmiany 
wiekowe :

Zboczenie :
Pa rc  S t-M au r P e rp ignan  Nizza

— 3,78' - 5 , 4 8 '  - 3 ,4 8 '
Nachylenie :

— 3,3 — 2 — 1,4
Składowa pozioma :

- f 0 , 00044  -f-0 ,00029  -j-0 ,00009
Składowa pionowa :

— 0,00011  — 0,00002  - | - 0,00022
Natężenie magn. ziemsk. :

sze w północnej niż w południowej części Fran- 
cyi; od dwu zaś lat kierunek tych zmian zdaje  
się zmieniać na odwrotny.

(Compt. rend. 1901,  t. 132, str. 30).
G.

-0 ,00009 T 0,00013 -4-0,00015

Od r. 1883 do 1898 wiekowe zmiany zbocze
nia były w ogólności większe, a nachylenia mniej -

—  Sondowanie morza Śródziemnego w jego-
części wschodniej zostało niedawno dokonana 
przez Fr. Berwartha. Rozróżnia on dwa pasy 
zasadnicze rozpowszechnienia iłów wapiennych 
na dnie tego morza, a mianowicie jeden, ciągnący 
się od północnej delty Nilowej, wzdłuż wybrzeży 
syryjskich, zawiera bardzo mało węglanu wapnio
wego (od 5°/0 do 15°/0), w pasie zaś drugimf 
obejmującym całą pozostałą okolicę wschodnią 
morza Śródziemnego, daje się zauważyć nader 
znaczna ilość tej soli, dochodząca do 60°/o-

Stosunek ilości substancyj wapniowych do 
głębokości nie zgadza się z teoryą Murraya. 
Dno morskie usłane jest iłem, składającym się i 
1) ze szczątków odzianych . w pancerze wapienne 
ustrojów — mięczaków, otwornic, 2) ułamków krze
mionkowych pochodzenia organicznego (szkielety 
gąbek, promienie), 3) z części minerałów i skał, 
i wreszcie 4) z osadu nawpół wapniowego, na- 
wpół zaś krzemowego, wykazującego pewną okre
śloną budowę drobnowidzową i stanowiącego 
zasadnicza część składową iłu.

(Rev. Scient ). J. T.

—  Fermenty nieorganiczne. W zeszycie 
kwietniowym „Zeitschrift fur pbysikalische Che
mie” Bredig i Ikede powracają do już poprzed
nio wykazanych przez Brediga i Beruecka analo- 
gij pomiędzy własnościami roztworu platyny 
i pewnych fermentów organicznych (enzymów), 
mianowicie enzymu, zawartego w krwi. Nawet 
małe ślady pewnych substancyj usuwają tak 
zwane działanie katalityczne platyny, jeżeli dzia
łają zupełnie tak samo, jak niektóre „trucizny” 
na enzym krwi. Cyanowodór, przedstawia
jący najsilniejszą truciznę krwi, działa również 
najenergiczniej na pla*ynę koloidalną, i mini
malne ilości jego zmniejszają działanie platyny 
w stosunku 50°/o- Również i inne substancye 
wywierające wpływ trujący na krew, np. chlorek 
rtęciowy, fosfor i tlenek węgla, działają na roz
twory platyny podobnie, juk i na enzym krwi.

M. K-cki.

—  Badania nad dzieworództwem u pszczół.
Od lat wielu entomologowie i pszczelarze uznają 
powszechnie słuszność poglądu Dzierzona co do 
dzieworodnego powstawania trutniów. Rozwija
ją się one z jaj niezapłodnionych, podczas gdy 
pszczoły robocze oraz samice doskonale („kró
lowe”) powstają z jaj zapłodnionych. Spostrze
żenia Dzierzona zostały później stwierdzone 
przez zoologów tej miary, co Siebold i Leuckart, 
a wreszcie w czasach ostatnich— Weismann.
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Niedawno wszelako F. Dickel z Darmstadtu za- 
kwestyonował sprawę dzieworództwa u pszczół 
i wyraził mniemanie, że wszystkie jajka znoszo
ne przez samicę-królowę są, zapłodnione, a to 
wychodząc ze stwierdzonego faktu, że jajka zło
żone w celkach do wychowywania trutniów prze
znaczonych, po przeniesieniu ich do celek prze
znaczonych dla pszczół roboczych— wydają te 
ostatnie. Dickel utrzymuje, że Siebold i Leu- 
ckart badali jajka nie zaraz po zniesieniu, lecz 
po upływie kilku godzin, gdy nie można już było 
rozpoznać, czy zostały one zapłodnione, czy też 
nie : nicioksztaltny bowiem wygląd plemników 
zmienia się w ciągu 15 do 20 minut po zapłod
nieniu. W celu stwierdzenia wniosków powyż
szych w pracowni Weismanna i pod jego kierow
nictwem został wykonany szereg badań, do któ
rych materyału— powiedzmy nawiasem—dostar
czył sam p. Dickel. Wyniki tych badań, prowa
dzonych przez dwu uczniów WeiBmanna, w zu
pełności stwierdziły dzieworodne pochodzenie 
trutniów.

Należy zaznaczyć, że badania te są niezmier
nie trudne z tego względu, że koniecznem jest 
tu uchwycenie procesów wewnątrzkomórkowych 
wydzielenia ciałek biegunowych i zapłodnienia 
w  pewnym określonym momencie, a mianowicie 
w chwili wydalenia drugiego ciałka biegunowego: 
podczas bowiem gdy jajko wyrzuca pierwsze— 
przedjądrze męskie nie otacza się jeszcze znaną 
promienistością, lub nawet zachowuje jeszcze 
wygląd nitkowaty; dopiero przy wydalaniu dru
giego ciałka promienistość przedjądrza (pronu- 
cleus) męskiego wyraźnie zdradza j*-j obecność, 
świadcząc w sposób niezbity o dokonywającem 
się zapłodnieniu. Faktu tego należy trzymać się 
ściśle, nie chcąc oddać wyników odpowiednich 
badań w ręce przypadku.

Na 123 jajka badane w okresie pierwszego 
wrzeciona, 29 pochodziło z celek, przeznaczo
nych dla pszczół-robotnic; u 23 (co stanowi 79°/0) 
stwierdzono obecność przedjądrza męskiego 
z promienistością. Z drugiej strony na 94 jajach, 
wziętych z celek trutniowych— nie zauważono 
nic podobnego ani razu. W okresie uzdolnienia 
drugiego ciałka kierunkowogo badano 62 jaja 
z celek robotniczych i stwierdzono zapłodnienie 
u wszystkich, a z pomiędzy 272 jaj „trutnio
wych” w jednym tylko przypadka zauważono 
obecność przedjądrza męskiego. \Vei3n1ann wy
jątek ten objaśnia bez wahania— i zupełnie słusz
nie— przez prostą pomyłkę królowej, która przy
padkiem zniosła jaje spłodzone w celce trutnio- 
wej, a wiadomo, że pomyłki takie trafiają czasem.

Tak więc dawne przekonanie Dzierzona, Sie- 
bolda i Leuckarta zostało stwierdzone w sposób 
zupełnie ścisły i przekonywający. Dickel, kwe 
styonując to przekonanie, przypuszczał, że na 
sprawę powstawania tej lub innej płci u larw 
pszczelich wywierają wpływ decydujący różne 
starania, jakiemi otaczają świeżo zniesione jaja 
pszczoły-robotnice. Liżą one te jaja, powlekając

je warstewką śliny. Okazało się jeduak, że 
pieszczoty te pozostają bez wpływu na sprawę 
powstawania pici, chociaż niewątpliwie są dla jaj 
pożyteczne. Dickel przekonał się o tera, przy
krywając muślinem świeżo zniesione jajka (nie 
wyjmując ich jednak z ula), tak że pszczoły ro
bocze nie miały do nich przystępu: okazało się, 
że zarodki z tych jaj powstałe zamierały następ
nie wszystkie, czasem nawet w dosyć posuniętym 
okresie rozwojowym. Prawdopodobnie ślina ro
botnic przeobraża się tu w warstewkę ochron
ną, zabezpieczającą j&jka od wysychania.

Tak więc płeć pszczół zależy wyłącznie od 
obecności lub braku zapłodnienia jajka, przyczem 
jednak z jajka zapłodnionego może się rozwinąć 
samica doskonała (królowa), lub też pszczoła ro
bocza, z narządami rozrodczemi uwstecznionemi, 
a to zależnie od ilości i jakości pokarmu, jakim 
robotnice karmią nowe pokolenia.

Jeszcze jedna strona życia pszczół była rów
nież przedmiotem badań Weismanna i jego ucz
niów. Wiadomo, że w niektórych przypadkach 
pszczoła robocza może stać się samicą znoszącą 
jajka; otóż Dickel wypowiedział zdanie, że wy
kluwające się z jaj takich trutnie są zazwyczaj 
niepłodne Badania szkoły Weismanna dotąd nie 
dostarczyły w tym względzie wyników stanow
czych, udało się jednak stwierdzić pewne nie
znaczne różnice w sposobach rozwijania się nie
zapłodnionych jaj królowych i pszczół robo
czych; dalsze badania wyświetlą niewątpliwie na 
czem różnice te polegają i jaką może być ich 
doniosłość dla powstających z jaj tych postaci 
dorosłych.

(Rev. Scient ). J. T.

—  Wieloryby opancerzone. W Naturę p. R. 
Lyddeker podaje nader interesujące zestawienie 
najnowszych poszukiwań paleontologicznych nad 
pancerzem różnych przedstawicieli wielorybów 
(Cetacea). Wiadomo, że wieloryby pierwotne 
posiadały w swej skórze rodzaj szkieletu ze
wnętrznego, tworzącego silny pancerz. Ślady 
tych utworów przechowały się i obecnie u nie
których współczesnych wielorybów uzębionych 
(Denticete), np. u morświni — Phocoena corn- 
munis, pospolity h w morzach europejskich, oraz 
u postaci japońskiej Neophocoena phocanoides. 
Otóż zachodzi pytanie, jaki związek rodowy za
chodzi pomiędzy utworami skórnemi dzisiejszych 
wielorybów a pancerzami ich przodków paleon
tologicznych? Już Burmeister pierwszy zauwa
żył u argentyńskiej Phocaena sptnipennis pewną 
ilość guziczków kostnych o postaci kolczastej, 
rozsianych w skórze w sąsiedztwie płetwy grzbie
towej, oraz na samej płetwie. Niektóre z tych 
guziczków były ułożone w liniach prawidłowych; 
w roku 1865 znaleziono podobne skostnienie 
u morświnia, złapanego w Tamizie, a także 
odkryto je u zarodków tychże zwierząt, rozwi
nięte dość silnie i też przeważnie na płetwach.
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U morświnia japońskiego utwory kostne w skórze 
przybierają już kształt tabliczek wielokątnych.

Zwracając się do form kopalnych widzimy, że 
u nich szkielet zewnętrzny w pos‘aci skos*nień 
guziczkowatych był nader silnie rozwinięty. Trze 
ciorzędowy Delphinopsis z Kroacyi, mianowicie 
D. freyeri posiadał w skórze znaczne zgrubienia 
guziczkowate, ułożone w prawidłowe szeregi 
równolegle, znajdujące się w pobliżu płetwy 
grzbietowej. Dawniejszy jeszcze Zeuglodon z dol
nego trzeciorzędu Stanów Zjednoczonych był 
opancerzony jeszcze silniej. Możliwem jest ist
nienie ogniwa pośredniego pomiędzy Zeuglodon 
a Delphinopsis. Pancerz Zeuglodon składał się 
z licznych tablic kostnych, pokrywających nietyl
ko okolicę płetwy grzbietowej, lecz i część 
grzbietu samego. Prawdopodobnie przodkowie 
Zeuglodou posiadali skostnienia podobne jeszcze 
silniej rozwinięte, i obecność takich pancerzy 
uważana być winna u form tych za cechę pier
wotną, służącą za ochronę przeciw żarłaczom 
i skalom podwodnym. Następnie u pos*aci pela- 
gicznych pancerz ten zaczął zanikać, pozostając 
częściowo u tych wielorybów, które żyją w miej
scowościach przybrzeżnych. Takiemi właśnie są 
rodzaje Phocoena i Neophocoena,. przedstawiają
ce najbardziej pierwotne postaci z pomiędzy 
wielorybów uzębionych, i zbliżające się bardziej 
do drapieżnych (Carnivora), niż do kopytnych 
(Ungulata).

J. T.

—  Wiek ryb u młodszych zwierząt można 
dokładnie oznaczyć podług osięgniętej wielko
ści, lecz u starych ta skala traci całą wartość, 
ponieważ dalszy wzrost zwalnia się, i lepsze lub 
gorsze warunki odżywiania wywierają wpływ 
znaczny. „Wydział racjonalnego rybołówstwa 
w morzach niemieckich” , podług doniesienia prof. 
Hensena, wykrył w skorupowatych narostach tak 
zwanych kamyków słuchowych (otolitówj cechę, 
która umożliwia dokładne określenie wieku. Mia
nowicie te kamyki słuchowe tworzą na wzór 
drzew roczne kręgi, formując corocznie nowe . 
warstwy, podług których można dokładnie ozna
czyć wiek ryby. Poszukiwania wykazały, że 
w morzach niemieckich wiek ryb jadalnych nie 
dosięga wysokiej cyfry : dziewięcioletnia flondra 
np. była najstarszą z pomiędzy dotąd złowio
nych, zależy to też i od tego, że ryby starsze 
łatwiej wpadają w sieci.

M . K-cki.

—  UwłOSieilie palców. Wiadomo, że u lu
dzi dorosłych ostatnie członki palców zarówno 
u nóg, jak i u rąk, są zupełnie pozbawione wło
sów na stronie grzbietowej tak samo, jak cała 
spodnia część ręki; środkowe członki posiadają 
krótkie i rzadkie włosy, a podstawowe są niemi 
porosłe najobficiej. Czasami brak włosów nawet 
na środkowych członkach. U dzieci zato tylko

ostatnie członki bywają ich pozbawione, wszyst
kie zaś inne posiadają zawsze włosy. U małp 
brak uwłosienia na palcach należy do wyjątków 
i Walter Kidd, który zajmował się tą sprawą^ 
podaje w „Naturę”, że znalazł ostatnie członki 
bez włosów tak jak u ludzi jedynie u szympansa, 
oprócz tego u małych orangutanów znajdowały 
się tam włosy, ale bardzo pościerane. Zestawia
jąc te stosunki, W. Kidd dochodzi do wniosku, 
że porastanie włosów na wszystkich członkach 
jest stanem pierwotnym, początkowym i że 
z ostatniego zniknęły one wskutek większego 
ścierania się i zużycia. A ponieważ objaw ten 
występuje już u dzieci, należy uważać, że tutaj 
własność nabyta przeszła w dziedziczną. Byłoby 
to dowodem przeciw teoryi Weismanna, że na
byte własności nie bywają odziedziczane.

B. D.

—  Niezapominajki drobnokwiatowe są od
dawna znane botanikom, lecz większą część opi 
sywano jako odmiany zwyczajnej niezapominajki 
(Myosotis palustris. var. parviflora). H, Fritsch 
wykazały w „Pismach.niemieckiego stowarzysze
nia botanicznego” (t. XVIII, 1900), że to nie 
jest odmiana, lecz osobna forma kwiatowa, że 
Myosotis palustris jest rozdzielnopłciowa, gdyż 
obok zwykłych form z kwiatami dwupłciowe- 
mi, zdarzają się łodygi z kwiatami mniejszemi 
tylko żeńskiemi, których pylniki wcale nie wytwa
rzają pyłków. Drobnokwiatowa żeńska forma 
niezapominajki również rodzi dojrzałe owoce, 
jak i zwyczajna, i spotyka się wszędzie uarówni 
z tamtą, Myosotis palustris jest więc podobna 
do czerwieńca (Anchusa officinalisj, żmijowca 
(Echium vulgare) i wielu wargowych, u których 
także obok wielkokwiatowych łodyg dwupłcio- 
wych, spotyka się drobnokwiatowe żeńskie. 
U innych ogórecznikowatych (Myosotis) dotąd 
rozdzielnopłciowości nie zauważono.

M. K-cki.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Zapis Wł. Pepłowskiego. Komitet zarzą
dzający Kasą pomocy naukowej im. Mianowskiego, 
podaje do wiadomości, że zmarły d. 9 listopada 
1891 r. Władysław Pepłowski uczynił Kasę 
pomocy spadkobierczynią swego majątku, od 
którego dochody przeznaczył na popieranie wy
dawnictwa broszur i podręczników naukowych, 
zawierających najlepsze i najnowsze wskazówki 
rozwoju rolnictwa, rzemiosł i rękodzieł w kraju 
naszym, wyłożone jasno, popularnie, poprawnym 
językiem polskim, przystępnie dla ogółu rolni
ków, rzemieślników i rękodzielników, zastosowa
ne do obecnych potrzeb miejscowych, tudzież na



Nr 52 WSZECHŚWIAT 835-

pomoc dla autorów rzeczonych broszur lub 
podręczników i osób na tem polu pracujących. 
W wykonaniu zapisu tego, na którego przyjęcie 
Kasa pomocy właściwe zezwolenie Władzy rzą
dowej uzyskała, Komitet zarządzający Kasą 
oświadcza gotowość wejścia w bliższy stosunek 
z pp. wydawcami łub autorami dziel, odpowiada
jących wyżej wyłuszczonym określeniom i warun
kom, celem zapewnienia dziełom tym lub wyda 
wnictwom poparcia, jakieby się okazało potrzeb- 
nem i możliwem. Osoby, pragnące uzyskać dla 
swych dzieł czy nakładów pomóc pieniężną, 
proszone są o zgłaszanie się osobiste do biura 
Komite‘u Kasy pomocy w Warszawie, przy ulicy 
Niecałej nr. 7, lub o nadsyłanie pod tymże adre
sem żądań wyłuszczonych na piśmie.

ROZMAITOŚCI.

—  Bakterye świecące z morza Bałtyckiego
badał prof. Tarchanow w Petersburgu i przeko
nał się, że do ich świecenia potrzebne jest 
koniecznie pobieranie tlenu; z chwilą, kiedy go 
zabraknie, woda zawierająca te bakterye prze
staje świecić. Ogrzanie do 39° podnosi siłę 
świecenia, ale już w 45° ustaje ono zupełnie. 
Obniżenie temperatury do — 4° pozostawało po
czątkowo bez wpływu: z wody zawierającej 
bakterye można było otrzymywać świecące ka
wałki lodu; świecenie ich atoli zaczęło powoli 
słabnąć i wreszcie gasło zupełnie, poczynając od 
środka ku obwodowi wskutek utrudnionego do
stępu tlenu Jednakże nawet obniżenie tempe
ratury do — 15° nie zabijało baktrryj. Środki 
znieczulające, jak chloroform i eter, a także róż
ne kwasy osłabiały siłę świecenia, alkalia nie 
zmieniały jej wcale. Jeżeli puścimy prąd elek
tryczny, to świecenie trwa dalej u bieguna do
datniego z powodu wydzielenia się tlenu. Jeżeli 
wstrzykniemy te bakterye w przewody limfa- 
tyczne na grzbiecie żaby, to i jej udziela się to 
świecenie i trwa przez 3 — 4 dni, dopóki fagocyty 
nie zniszczą zupełnie bakteryj.

(Prom ). B. D.

—  Nowa roślina wodna zagraża Francyi.
Nie tak dawno jak Europa otrzymała w darze 
od Ameryki elodeę, a już nowa roślina z tej 
części świata zaczyna zarastać wody we Francyi, 
Jest nią Jussiaea grandiflora z rodziny wiesioł- 
kowatych {Ouagraceaej. Najpierw ukazała się 
ona w sąsiedztwie zakładów, zajmujących się 
praniem wełny w Port Juvenal i Bedarieux, do
kąd dostała się, według wszelkiego prowdopodo- 
bieństwa, wraz z wełną amerykańską. Obecnie 
zarasta ona doszczętnie niektóre wody w depar
tamencie Herault, tworząc na nich miejscami 
nieprzerwane kwitnące łąki. Do niedawna bota

nicy pocieszali się, że we Francyi przynajmniej 
owoce jej me dojrzewają, ale i ta nadzieja oka
zała się złudną, gdyż we wrześniu r. b. Jussiaea 
wydała dojrzałe owoce, mające postać 5 komo- 
rowych torebek dochodzących do 3 cm długo
ści i uwieńczonych na szczycie kielichem; w każ
dej komorze dojrzewa około 15 nasion.

(Comptes rendus). B. D.

—  Studnie artezyjskie w Australii odegry-
wają bardzo ważną rolę, ponieważ na znacznej 
części tego lądu ilość rocznych opadów nie dosię
ga nawet 127 mm.' Według 8'atystyki, podanej 
w „Bolletino della Societa degli ingegneri” 
pierwszą taką studnię wywiercono w r. 1879 
kolo Kalłara-Run; miała ona 43 m  głębokości. 
Odtąd ilość ich ogromnie wzrosła. Na początku 
r. 1900 w Nowej Walii południowej znajdowało 
się studni wywierconych kosztem rządu 56 
takich, w których poziom wody sięgał brzegu; 
18 takich, z których trzeba było pompować wo
dę; i 8, w których świdrowanie nie dało żadnego 
rezultatu i które pozostały bez użytku. Studnie 
te miały głębokość od 36 5 m  do 1250,5 m, 
średnio 502 3 m. Najgłębsza studnia po drodze 
z Moree do Boggatili daje dziennie 3 555 m3 
wody; przewyższają ją pod względfm wy
dajności studnie w Moree (951 m  glęb.), dają
ce 4 986 wi3 i w Ken More (469 m  głęb ) 
dająca 9 265 m3 dziennie. Oprócz tegp znaj
duje się 112 studni, zawdzięczających istnie
nie osobom prywatnym i dających razem dziennie 
202 000 W3 wody, gdy rządowe dostar
czają jej 351 000 m3. W Quenslandzie 
wywiercono do połowy r. 1898— 41 studni rzą
dowych, 11— kolejowych i 582 — staraniem osób 
prywatnych (ale z tycli tylko 356 ze skutkiem). 
Dają one razem dziennie 958 000 m3 
i mają średnią głębokość 359 m\ najgłębsza 
(Bothwell) sięga do 1 481 m. W Australii 
południowej znajduje się 87 studni rządowycli 
i 37 innych o ogólnej wydajności 20000  m3 
dziennie. W Australii zachodniej 19 z wydaj
nością do 23 000' m 3. W Wiktoryi robione 
próby nie dały do(ychczas pożądnnego skutku. 
Temperatura wody w Nowej Walii południowej 
leży w granicach od 26°— 59° C, w Quenslandzie 
między 21° a 91° C.

B. D.

—  Przepowiadanie zmian w stanie pogody 
przez krówki (Geotrupes). Sława rzekotki (Hy
la arborea) jako nieomylnego meteorologa zosta
ła już oddawna zachwiana. Obecnie znany ento
molog J. H. Fabre w ostatnim tomie swych 
„Souvenirs entomologiąues” twierdzi, że bardzo 
dokładnie przepowiada zmiany pogody zwyczajna 
krówka (Geotrupes stercorarius). Jestto dość 
rozpowszechnione mniemanie, że, jeżeli wieczo
rem latają krówki obficie, to na drugi dzień bę
dzie pogoda. Fabre postanowił to sprawdzić;
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przez 3 miesiące trzymał te chrząszcze w klat
kach, obserwował ich zachowanie się i przekonał 
się, że mniemanie to jest zupełnie słuszne. Ile
kroć wieczorem krówki latały w klatce, tyle razy 
na drugi dzień była istotnie pogoda, chociażby 
inne wskazówki nie zapowiadały jej wcale. Prze
ciwnie, gdy siedziały one spokojnie, należało 
oczekiwać słoty, chociażby wieczór był najpięk
niejszy. Fabre przypuszcza, że musi tutaj od
działywać elektryczny stan atmosfery, na który, 
według wszelkiego prawdopodobieństwa, są one 
bardzo wrażliwe.

B. D.

—  Zapotrzebowanie wody u wielkich ssą- 
cych. Z ilości wody. zużywanej przez wielkie 
ssące w menażeryach i ogrodach zoologicznych 
można wyprowadzić pewne wnioski co do zapo
trzebowania przez nie wody na wolności. Natu
ralnie, ilości zużywane w menażeryach nie do
równywają w żadnym razie tamtym, w ojczyznie 
swojej bowiem zwierzęta te muszą pić znacznie 
więcej wody ze względu na wyższą temperaturę

i większą ruchliwość. W każdym jednak razie 
i obserwacye, dokonane nad zwierzętami w nie
woli, są niemniej ciekawe, ponieważ podają mi
nimum zapotrzebowania. W berlińskim ogrodzie 
zoologicznym słoń indyjski w zimie dostaje co
dziennie 120 — 150 litrów wody, w lecie 150 do 
200 litrów; nosorożec indyjski otrzymnje rano 
i wieczorem po 60 l czyli razem 120 l dzien
nie. Te olbrzymie ilości wody zwierzęta zuży
wają, według wszelkiego prawdopodobieństwa, na 
potrzeby wymiany materyi, trudno bowiem przy
puścić tak wielką transpiracyą w warunkach, 
w jakich znajdują się one w niewoli.

(Prom.). B. D.

—- Ostatni spis ludności w  Niemczech wy
kazał zwiększenie się ludności od roku 1895
o 4 087 277 głów. Obecnie Niemcy liczą
56 367 178 mieszkańców, w tem zaś 27 736 247 
mężczyzn i 2 8 6 2 9 9 3 1  kobiet.

(La Naturę). J. T.

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 grudnia 1901 r. 

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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18 Ś. 43,2 39,4 38,8 0,1 3,7 5,3 5,3 —2,7 92 ę 5, s e 4, s 3 1,2 9 dr. kilkakrotnie
19 C. 43, 6 45,o 44,1 2,6 4,4 3,0 5,3 1,8 91 s w ! , s w ° , s e 3 ---
2 0  P . 4Ii4 4 ° ,7 41,7 4,4 5,6 4,4 5,6 3,o- 91 S E 3,S E 6,SE3 °,8 •  dr. kilkakrotnie
2 1  S. 42i4 42,3 42,5 3,8 6,4 5,5- 7 ,2 2,0 92 s ’,s',w3 — «*
2 2  N. 43,o 42,8 41,3 2,8 2,6 3,2 5,5 1,6 98 s ' , s e ' , e 5 0,4 = praw ie cały dzień; •
2 3  P . 41,1 41,6 43,3 i,4 2,8 1,1 3 , 2 °,6 96 E r ,E 3,SE9 7 , 3 0 cały dzień z przer.
24 W . 4 2 , 7 41,1 39,6 2,2 3 , 2 i ,4 3 , 4 0,9 95 s 3, s w 3, s ‘ 5,6 9 cały dzień; =  w ie

czorem

Średnie 42,0 3 , 3 94 1 5 , 3
/

T R E Ś Ć .  Z fizyologii zarodzi, przez A. Lityńskiego. —  Prawa rządzące pows‘awaniem pustyń, 
przez dr. J. Siemiradzkiego. —  Siła i zręczność owadów, przez B. Dyakowskiego (dokończenie). —  
Ptaki na usługach poczty, przez St. T. —  Z fizyologii krwi, przez M. FI. —  Sprawozdania. — Kro

nika naukowa. — Wiadomości bieżące. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.
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