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PRZYCZYNA EPOKI LODOWEJ.

Okres czasu, zwany epoką lodową, kie
dy praw ie cały obszar, stanow iący nasze 
krainy, był pokryty lodowcami i nabył 
przeważające tu  pokłady dyluwialne 
wraz z mnóstwem kamieni, zwanych 
przez nas pospolicie polnemi, według 
Arrheniusa i Eckholma odznaczał się 
tem peraturą niższą dlatego, że wtedy 
w atmosferze ziemskiej znajdowała się 
znacznie mniejsza ilość dwutlenku węgla, 
niż obecnie. Tem peratura bowiem na
szych siedzib zależy nietylko od tego, 
ile ciepła otrzym ują one od słońca, lecz 
także od tego, ile ciepła tracą, stygnąc; 
dwutlenek węgla zaś, zaw arty  w atm o
sferze, przepuszcza doskonale do po
wierzchni ziemi ciepło słoneczne, nie 
przeszkadza rozgrzewać się jej, ale 
utrudnia jej stygnięcie, ma dla klim atu 
takie znaczenie, jak  szyby cieplarni dla 
tem peratury jej wnętrza, im więc mniej 
znajduje się go w atmosferze, tem wię
cej ciepła ziemia traci, i klim at bywa 
chłodniejszy. Ilość dwutlenku węgla, 
znajdująca się obecnie w atmosferze, 
stanowi około 0,0004 części ogólnej jej 
masy, jeżeliby jednak ilość ta  zmniej

szyła się o połowę, to według Eckholma 
j tem peratura powietrza obniżyłaby się 

o 5—6° C, a to wystarczyć powinno, 
żeby znowu odbywać się mogły zjawiska 
epoki lodowej. W owym okresie czasu 
znajdowało się w atmosferze mniej dwu
tlenku w ęgla prawdopodobnie z tej przy
czyny, że zużył się on na tworzenie 
roślin epoki węglowej, na utw ory w a
pienne późniejszej epoki mezozoicznej, 
oraz węgiel brunatny i węglany epoki 
trzeciorzędowej; z tego powodu klim at 
ochładzał się już od połowy epoki trze
ciorzędowej i umożliwił w końcu istnie
nie rozległych lodowców czwartorzędo
wych.

Niszczenie ogniem lasów przez czło
wieka (lub też może przeważnie obfitsze 
wybuchy wulkaniczne) powiększyło ilość 
dwutlenku węgla w atmosferze, więc 
ociepliło k lim a t: lodowce stopniały.

Tłumaczenie epoki lodowej przez A r
rheniusa i Eckholma wydaje się bardzo 
prawdopodobnem, inne zaś dotychczaso
we objaśnienia są nieudatne. Tak np. 
większe nachylenie osi ziemskiej do 
ekliptyki spowodowałoby .tylko znacz
niejszą różnicę roczną w  temperaturze, 
ale nie ogólne obniżenie się jej; rozle- 
glejsze niż obecnie morza mogłyby być 
przyczyną równomierniejszej temperatu-
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ry  na rozm aitych obszarach ziemi, przy
puszczenie zaś, że w  okresie lodowco
wym energia cieplna słońca była słab
szą, lub też że ziemia wraz z całym 
układem słonecznym przebyw ała chłod
niejszą część przestrzeni, je s t zupełnie 
dowolnem.

Rozm aitą ilością dw utlenku w ęgla 
w atmosferze można nadto objaśnić ła t 
wo wogóle całe dzieje ziemi. Tak więc 
ziemia, niegdyś m asa ciekła, stygnąc, 
skrzepła najpierw  z wierzchu; utw orzona 
tym  sposobem skorupa, kurcząc się skut
kiem stygnięcia, pękała, tw orzyły  się 
w  niej otwory, a w ybuchy wulkaniczne 
dostarczały przez nie atmosferze ziem
skiej dwutlenku węgla, k tó ry  ochraniał 
skorupę od szybkiego stygnięcia, więc 
i kurczenia się, ciekłe zaś w nętrze ku r
czyło się znaczniej. Z tego powodu 
skorupa pofałdowała się, potw orzyły się 
lądy i morza, deszcze zaś oraz odbywa
jące się wciąż w yginania skorupy tw o
rzyły nowe w arstw y pokładów geolo • 
gicznych. Procesy życiowe roślin zmniej
szały jednak ilość dw utlenku w ęgla 
w atmosferze; bardziej jeszcze niż one 
zmniejszały ilość tego gazu skały lądo
we, które, łącząc się z nim, tw orzyły 
węglany, z tych więc powodów klim at 
się oziębiał. W ybuchy wulkaniczne do
starczały atmosferze dw utlenku węgla, 
ocieplały klimat, potęgow ały w zrost ro 
ślin i tworzenie się pokładów w ęgla 
kamiennego, rośliny, z k tórych utw orzył 
się on, świadczą też, że k lim at w  epoce 
węglowej był gorętszym, w skutek zaś 
życia roślin i tw orzenia się w ęglanów 
klim at się znowu ochładzał. N iektóre 
z owych okresów chłodniejszych z po
wodu zmniejszenia się ilości dwutlenku 
w ęgla w  atmosferze ziemskiej są to  
w łaśnie epoki lodowe.

Tym to  sposobem dwutlenek w ęgla 
m ógł być potężnym czynnikiem geolo
gicznym; rozm aitą ilością jego w atm o
sferze można łatw o wytłum aczyć wiele } 
zjaw isk z przeszłości ziemi.

Jeżeliby ilość dwutlenku węgla, zaw ar- j  

ta  w  atmosferze, a stanow iąca teraz jednę 
część, zmieniła się na 7s. 1V„ 2, 2‘/2, ' 
3 części, to w edług Eckholma średnia |

tem peratura powietrza zmieniłaby się 
w  szerokości geograficznej:

(a/» 17. 2 2‘/. 3 części)

65° N o —3,1, +3,5, +  6,1, +  8,0, +  9,3°C
55° —3.2 +  3,6 f  6,0 +  7,9 +  9,3°
45° —3,3 +3,7 +  5,9 +  7,7 +  9,2°
35° -3 ,3 +3,5 +  5,7 +  7,4 +8,8°
25° —3,2 +  3,5 +  5,3 +  6,9 +  8,1“
15° -3 ,1 +3,3 + 5,0 +6,5 -t-7,5°
5° —3,0 +3,2 4 4,9 +  6,4 +  7,3°
5° S o —3,0 +3,2 +  5,0 +  6,5 +  7,4°

15° - 3 ,1 +  3,2 +  5,1 +  6,7 +  7,6°
25° - 3 ,2 +  3,3 +  5,4 +  6,9 +8,2°
35° —3,3 +  3,5 +  5,6 +  7,3 + 8,8°
45° - 3 ,4 +  3,7 +  6,0 +  7,9 +9,3°

Feliks Piotrowski.

LARW Y OWADÓW, SPORZĄDZAJĄCE 
SOBIE PO CH EW K I NA M IESZKANIE.

(Dokończenie).

O statnią grupę owadów, których larw y 
budują sobie pochewki, stanow ią niektó
re rodzaje z rodziny złotek (Chrysomeli- 
dae) z rzędu chrząszczy (Coleoptera).

Chrząszczyki te odznaczają się krępą 
i mniej lub więcej ciężką budową; ciało 
m ają dość krótkie, zwykle silnie wypukłe; 
głowę mniej lub więcej ukrytą pod 
przedkarczem, czasami naw et zupełnie 
schowaną pod nim; rożki przeważnie 
krótkie, nitkowate, umieszczone zwykle 
dość daleko jeden od drugiego; ubarw ie
nie jaskrawe, częstokroć o pięknym me
talicznym połysku.

Liczna ta  rodzina obejmuje do 10000 
gatunków, ale budowanie pochewek 
spotykam y tylko w obrębie kilku rodza
jów; zostało ono poznane znacznie póź
niej, niż u grup dotychczcs rozpatryw a
nych.

Pierwszym, który  zwrócił na  to uw agę 
był entomolog H u b n er: odkrył on, mniej 
więcej przed 100 laty, że larw a jednego 
z gatunków  muszennicy (Clythra), m ia
nowicie pospolitej u nas Cl. longimana, 
mieszka w woreczku, k tóry  sama sobie 
sporządza. Z czasem przekonano się,
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że jestto  właściwość wspólna larwom 
wszystkich gatunków, należących do ro
dzaju Clythra; obecnie poznano ich prze
szło 250, a wszystkie one znajdują się 
w starym  świecie. Najpospolitszą u nas 
jest muszennica czteropunktowa, Clythra 
ąuadripunctata (fig. 1 nr. 1), czarna 
z żółto-czerwonemi pokrywami, a na 
każdej z nich po dwie czarne plamy. 
Znaleźć je  można bardzo łatw o w lecie 
na traw ie lub w zaroślach, a zwłaszcza 
na wierzbach i topolach, których liśćmi 
najczęściej się żywi. Zaskoczony znie
nacka, chrząszcz ten ratu je się w ten

5 1 5 ^

o połysku jedwabistym  lub metalicznym. 
Liczne gatunki tego rodzaju pospolite 
są u nas nie mniej od poprzednich, prze
bywają w  zaroślach i na łąkach, zwłasz
cza na kw iatach z rodziny złożonych.

Najpóźniej odkryto budowanie poche
wek przez larw y chróścików, należących 
do południowo-amerykańskiego rodzaju 
Clamys.

Rozpatrzymy tu taj sposoby budowania 
pochewek u różnych złotek, zwłaszcza 
z rodzaju Clythra, który  należy do lepiej 
poznanych pod tym względem. W iado
mo już od czasów Hubnera, że pochewki

WSZECHŚWIAT

Fig. 1. Jaja i pochewki różnych zło tek: 1—Clythra ąuadripunctata (owad doskonały).
2 i 3—jajka Cl. taxicornis. 5—jajko Cl. -longipes. 6—jajko Cl. ąuadripunctata. 7—jajko 
Cryptocephalus hypochoeridis. 8—jajko Cryptocephalus bipunctatus. 9—pochewka Clythra 

longipes. (Wszystko znacznie powiększone z wyjątkiem nr. 1, który jest natur, wielk.).

sposób, że kurczy nogi i rożki, poczem 
pada na ziemię udając nieżywego. W ła
ściwość tę  zresztą można obserwować 
u bardzo wielu chrząszczy z rodziny 
złotek, a także i z innych.

W krótce po Hubnerze Zschorn odkrył, 
źe tak  samo budują pochewki larw y 
różnych gatunków  zmróżki (Cryptoce
phalus). Rodzaj ten nazwę swą łacińską 
otrzym ał od tego, że zaliczane do niego 
chrząszczyki m ają głowę cofniętą daleko 
pod piersi, wskutek czego przy patrzeniu 
zgóry nie widać jej wcale z pod tarczy 
szyjowej. Barw y m ają zwykle jaskraw e

te składają się z kurzu i drobniutkich 
ziarnek piasku, spojonych własnym ka
łem larwy. Dokładniejszą atoli znajo
mość szczegółów budowy zawdzięczamy 
dokonanym w  ostatnich czasach spostrze
żeniom znanego entomologa francuskiego 
J . H. Fabrea (Souyenirs entomologiąues, 
serya VII). W edług spostrzeżeń Fabrea, 
larw a Clytrae ąuadripunctatae oraz in
nych gatunków  tego rodzaju, nie opusz
cza nigdy dobrowolnie swego mieszkania, 
co zresztą dotyczę i wszystkich innych 
larw, sporządzających pochewki.

„Jeżeli ją niepokoimy—powiada ten
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badacz—w ciąga się ona szybko i całko
wicie do swej urny (kształt pochewki, 
fig. 1 nr. 2 i 3, przypom ina istotnie 
nieco urnę). Skoro przestanie się ją  nie
pokoić, odważa się ona naprzód w ysunąć 
głowę, a następnie i całą przednią część 
ciała wraz z 3-ma param i nóg, starannie 
jednak trzym ając schowany w pochewce 
miękki i delikatny odwłok. Następnie 
posuwa się naprzód powolnym krokiem, 
na szybsze bowiem ruchy nie pozwala 
jej ciężar pochewki, k tó rą  ciągnie wszę
dzie za sobą. Pochew ka umieszczona 
ukośnie do góry na tylnej części ciała, 
grozi jej w  każdej chwili przewróce
niem się.

„Pochewka tej larw y (fig. 1 nr. 2 i 3) 
w ygląda bardzo ładnie i przynosi za
szczyt jej zdolnościom ceramicznym. Ma 
ona w ygląd ziemisty, w ew nątrz jest 
równo wygładzona, na zew nątrz zaś po
siada symetrycznie ułożone żeberka, k tó 
re są śladami stopniowego powiększania 
domku. Tylna część jes t nieco rozsze
rzona i zakończona dwiema w yniosło
ściami, przedzielonemi po środku brózdą; 
zaś zwężona i ścięta ukośnie, co umoż
liw ia ukośne opieranie się pochewki na 
grzbiecie posuwającej się larw y. O twór 
jes t zaokrąglony i posiada brzeg tęp y “.

Larw a w miarę potrzeby powiększa 
swą pochewkę, a obserwując ją  podczas 
tej roboty można z łatw ością przekonać 
się skąd bierze m ateryał i w  ja k  sprytny 
sposób umie poszerzać mieszkanie.

Znika ona co chwila w ew nątrz rurki 
a potem ukazuje się napow rót, trzym a
jąc w  szczękach brunatną kulkę, k tó rą  
rozrabia z kurzem i ziemią, i następnie 
rozsm arowuje tę  masę na brzegu i ze
wnętrznej powierzchni ścian pochewki. 
Nie trudno domyślić się, że tę  zapraw ę 
wynoszoną z rurk i stanow i w łasny jej 
kał, którego używ a zupełnie tak  samo, 
jak  niektóre term ity. Zato bardzo oso
bliw ą jes t metoda, jak ą  poszerza ściany 
swej pochewki.

„Paradoksalna ta  m etoda — pow iada 
Fabre — polega na tem, żeby z podszew
ki tych ścianek sporządzić ich zwierzch
nią powłokę, żeby przenieść na zewnątrz, 
co było poprzednio w ew nątrz W  miarę

potrzeby, chcąc mieć obszerniejsze miesz
kanie, larw a zeskrobuje i ściera w e
w nętrzną powłokę jego ścian, miesza 
ten m ateryał na nowo ze świeżym ka
łem i rozpościera go na zewnętrznej ich 
stronie, zachowując przytem starannie 
symetryczny układ żeberek. W  ten spo
sób poszerza ona mieszkanie wewnątrz 
przez zmniejszenie grubości jego ścian 
od środka. P racę zaś wykonywa z taką  
dokładnością, że żadne ziarnko piasku 
nie jes t zbyteczne, żadna cząsteczka nie 
pozostaje nie zużyta—od najdrobniejsze
go proszku do ozdobnej łupinki jajka, 
w  której larw a wylęgła się w  swoim 
czasie, a która zawsze zamyka sobą 
sklepienie pochewki. Nie trudno jednak 
domyślić się, że gdyby larw a przy roz
szerzaniu domku nie dodawała wcale 
świeżego m ateryału zzewnątrz, ścianki 
pochewki stałyby się z czasem tak  cien
kie, że już nie miałyby potrzebnej mocy. 
Zapobiega ona temu przez dodawanie 
od czasu do czasu nowych cząsteczek 
ziemi, a jest ich zawsze tyle naokoło, 
że nic jej nie przeszkadza doprowadzić 
do należytej grubości na zewnątrz ścia
ny mieszkania, osłabione w skutek ze
skrobania ich od środka14.

Najpierwotniejszego m ateryału do bu
dowy pochewki dostarcza jej zawsze 
skorupka ja jka: ona stanowi punkt w yj
ścia dla roboty i kamień węgielny dom- 

: ku; można z zupełną słusznością powie
dzieć, że larw a rozpoczyna zawsze swą 
budowlę ab o t o .

Skorupki jajek odznaczają się nieraz 
nadzwyczaj piękną postacią, bardzo de
likatnym  rysunkiem, zgrabnemi dołkami 
i żeberkami na powierzchni. Przew ażnie 
m ają one kształt mniej lub więcej na- 
parstkow aty, ale różnią się bardzo ry 
sunkiem powierzchni.

U Clythra taxicornis (fig. 1 nr. 4) w y
glądają one niby maleńkie brunatne na- 

j  pars teczki, przyczepione do gałązki po 
kilkanaście razem i osadzone na długich 
przezroczystych szypułkach. N a po
wierzchni ich widać szereg obręczy, a od 
wolnego końca zwiesza się skórzasty 

i płatek  o znaczeniu dotychczas niezna- 
j  nem. Ja jk a  Cl. longipes (fig. 1 nr. 5),
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długie na i mm, m ają barwę ciemno
brunatną a na powierzchni szereg czwo
robocznych dołków, ułożonych po linii 
śrubowej, wskutek czego jest ona całko
wicie pokryta ukośnymi czworobokami. 
Ja jk a  Cl. ąuadripunctata (fig. 1 nr. 6) 
m ają barw ę bladą i są usiane odstające- 
mi łuszczkami, w skutek których przypo
m inają maleńkie szyszeczki chmielu.

Jajko bywa albo zupełnie ukryte 
w skorupie albo też jedna jego część 
wystaje, tak, że wówczas całość w yglą
da jak  żołądź (fig. 1 nr. 8). Skorupka 
tw orzy się i okrywa jajko dopiero w ste
ku, a desenie w  niej są odciskiem we
wnętrznej jego powierzchni, odtwarzają 
ją  dokładnie i dlatego są rozmaite 
u różnych gatunków.

Dzięki skorupce ja jka  larw a ma pew
ną ochronę, poczynając już od pierwszej 
chwili wyklucia się: 
siedzi bowiem jakby 
w małym naparstecz- 
ku i niema potrzeby 
zaczynać od poszu
kiwania kryjówki.
Nie traci jednak cza
su i bardzo prędko
, . . , , Fig. 2. Clythra qua-
bierze się do roboty, dr?punctata : dorosły
dokładając m aterya- owad, wydobywający 
łu do brzegów sko- ? jpochewki.
rupki, i w  ten spo
sób przedłuża ją  oraz poszerza.

„Już przed upływem dwu tygodni— 
powiada Fabre—mieszkanie larw y mu- 
szenicy długonogiej (Clythra longipes) 
staje się dwa razy większe z powodu 
dorobienia brzegu i, naturalnie, odpo
wiednio obszerniejsze. Dorobiona część, 
w ytw ór larwy, odcina się w yraźnie od 
skorupki (fig. 1 nr. 9): jest ona zupełnie 
gładka, podczas gdy powierzchnię tam 
tej pokrywają dołki, ułożone śrubo
wato

Z czasem, pod wpływem narzucania 
coraz to nowego m ateryału na powierzch
nię pochewki, te piękne dołki lub inne 
ozdoby skorupy znikają, nigdy jednak 
bez śladu. Oglądając starannie przez 
łupę, możemy je  zawsze odkryć i w  ten 
sposób rozpoznać niejako markę fabrycz
ną, określić rodzaj, a naw et i ga

tunek, do jakiego należała pracow
nica.

Przed każdem linieniem larw a chowa 
się całkowicie do pochewki i zamyka 
jej otwór. To samo robi, gdy ma zimo
wać albo przekształcić się w poczwarkę. 
Po kilku tygodniach dorosły chrząszczyk 
wydobywa się z niej, przebija ściankę 
pochewki i wyłazi stam tąd (fig. 2).

O obyczajach larw  z gatunków, nale
żących do rodzaju zmróżki (Cryptoce- 
phalus) nie wiele mamy do powiedzenia. 
Skorupki jajek  odznaczają się również 
pięknymi deseniami (fig. 1 nr. 7 i 8), 
a larw y zużytkowują je  zupełnie tak  
samo na kamień węgielny do pochewek.

To samo wypadnie powiedzieć i o po
łudniowo-amerykańskim rodzaju Clamys. 
Całą różnicę stanowi to, że niektóre ga
tunki (np. Clamys plicata) sporządzają 
sobie pochewki z włosków roślinnych. 
Dorosłe chrząszczyki również zbliżają 
się wielce obyczajowo do Clythra i Cry- 
ptocephalus.

N a zakończenie zajmiemy się pyta
niem, w  jak i sposób mógł powstać i roz
winąć się u wzmiankowanych larw  zwy
czaj sporządzania sobie pochewak ochron
nych. Zaczniemy od rodziny złotek.

Charakterystyczną jest rzeczą, że 
wszystkie larw y z tej rodziny, sporzą
dzające pochewki, używ ają zawsze do 
ich wyrobu własnego kału. Okoliczność 
ta  nabiera jeszcze większego znaczenia, 
gdy zwrócimy uw agę na to, że w  tej 
samej rodzinie istnieją owady, których 
larw y nie budują wprawdzie pochewek, 
ale zato okrywają się mniej lub więcej 
szczelnie własnemi odchodami. Czynią 
to mianowicie krótkie a grube sześcio- 
nogie białawe larw y pospolitej u  nas 
poskrzypki czyli kózki gnojowej (Crio- 
ceris merdigera). Chrząszczyki te od
znaczają się dłuższemi rożkami i nieco 
bardziej wysmukłym kształtem, czemu 
naw et zawdzięczają pospolitą nazwę kó
zek, istotnie bowiem wykazują niejakie 
podobieństwo do kózek właściwych (Ce- 
rambycidae). Barwę ciała mają czarną, 
pokrywy czerwone.

Kózki te są bardzo pospolite na liliach 
oraz innych roślinach cebulkowych. Tam
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również można znaleźć i ich larw y, k tó 
re żywią się liśćmi i z tego  powodu 
należą do szkodników ogrodowych. Okry
w ają one sobie cały grzbiet kałem tak  
szczelnie, że na liściach w idać jedynie 
czarne, w ilgotne i lśniące jego kupki, 
głowę zaś i nogi larwy, w ystające z te 
go oryginalnego schronienia, dostrzedz 
można dopiero po przypatrzeniu się bacz- 
niejszem. Takie ukrycie się we w ła
snych odchodach stanow i dla larw y zna
kom itą ochronę od ptaków  owadożer- 
nych, a możliwą jest rzeczą, że zabez
piecza je  przytem  od zbyt silnego dzia
łania promieni słonecznych.

Takie same zużytkow ywanie odcho
dów znajdujemy u tarczyków  (Cassida). 
Chrząszczyki te  są bardzo łatw e do po
znania z powodu nader charakterystycz
nej, tarczow atej postaci c ia ła : jes t ono 
płaskie od spodu, a wypukłe od strony 
grzbietowej, przyczem przedkarcze oraz 
pokryw y skrzydeł w ystają  na wszystkie 
strony, tak, że głow a i nogi ukryte są 
praw ie całkowicie pod ich wystającym i 
brzegami. Do najbardziej znanych i po
spolitych tarczyków  należy tarczyk mgła- 
wy (Cassida nebulosa), który  objada liście 
niektórych chwastów komosowatych, a od 
czasu do czasu napastuje także buraki. 
N a tych samych roślinach żerują także 
i jego larwy.

Larw y tego tarczyka, jak  również i in
nych, m ają kształt płaski, podłużnie ow al
ny, przypom inający nieco stonogi; trzy  
pary  nóżek i liczne krótkie kłójące szcze
cinki po bokach; odwłok zakończony jes t 
dwiema długiemi szczecinkami, tw orzą- 
cemi rodzaj widełek. Szczecinki te  zu
pełnie słusznie zasługują na nazwę wi
dełek do nawozu, na nich bowiem gro
m adzą się odchody, a następnie larw a 
zagina widełki na grzbiet i okrywa się 
powłoką z kału tak  samo, jak  larw a 
kózki, z tą  tylko różnicą, że tu ta j apa
ra t  jes t bardziej udoskonalony.

D rugą osobliwość tarczyków  stanow i 
to, że poczwarka ich siedzi w  zrzuconej 
skórce larw y i w skutek tego ma w ygląd 
tak  samo kolczasty, jak  i tam ta, a jed 
nocześnie tą  podwójną powłoką (własną 
i larwy) jest lepiej zabezpieczona od nie

przyjaciół, niż gdyby była okryta jedy
nie w łasną skórką.

Zestaw iając objawy, dostrzegane u kó
zek (Crioceris) i tarczyków  (Cassida) 
z budowaniem pochewek u Clythra, 
Cryptocephalus i Chlamys, Fabre docho
dzi do wniosku, że pow stanie tego zw y
czaju można sobie przedstawić w  sposób 
mniej więcej następujący.

W rodzinie złotek (Chrysomalidae) mu
siało być dawniej bardzo rozpowszech
nione wśród larw  okrywanie grzbietu 
odchodami; pozostałość tego widzimy 
i dziś jeszcze u kózek oraz tarczyków. 
Z tego pow stał zwyczaj sporządzania 
pochewek z jednej strony przez domiesz
kę ziemistych cząstek z najbliższego oto
czenia, co bardzo łatw o mogło się za
cząć zupełnie przypadkowo; a z drugiej 
przez wciągnięcie do osłony zrzuconej 
skórki, k tóra pozwalała wzmocnić bu
dowlę i nadać jej bardziej określony 
kształt. Ślady pierwszych prób takiego 
jej zużytkow ywania widzimy i dzisiaj 
jeszcze u poczwarek tarczyków, podczas 
gdy znowuż larw y Clythra i Cryptoce
phalus zamiast skórki do 'sporządzania 
pochewek stale korzystają ze skorupek 
jajek. W  dalszym ciągu zmian nastąpiło 
pewne urozmaicenie w  m ateryale, mia
nowicie niektóre larw y zaczęły używać 
do budowy cząstek roślinnych, jak  to 
widzimy u Chlamys. M ateryał ten trud 
niej daje się rozrabiać z kałem niż cząst
ki ziemiste, ale zato jest łatw iejszy do 
zdobycia dla gatunków, przebywających 
stale na roślinach. W yżej wspomniane 
doświadczenia Ostwalda nad larwam i 
chróścika dowodzą wyraźnie, że zmiany 
w wyborze m ateryału na pochewki za
chodzą nieraz, więc i tu ta j mogły one 
również nastąpić.

W  samym sposobie budowania poche
wek u larw  tych, złotek, widać także 
pewien dowód, przemawiający za poglą
dem Fabrea. Je s t nim mianowicie stałe 
zużytkow ywanie własnych odchodów na 
zapraw ę przy budowie. Jestto  najw i
doczniej pozostałość pierwotnego zw y
czaju, wyraźnie wskazująca pochodzenie 
tego, jak i widzimy dzisiaj.

Analogicznie mógł powstać zwyczaj
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sporządzania pochewek przez larw y z in
nych grup (motyli i chróścików), z tą  
tylko różnicą, że tu ta j punkt wyjścia 
stanowiło otaczanie się przędzą, do k tó
rej następnie larw y zaczęły dodawać 
postronnego materyału, a ten z czasem 
ilościowo uzyskał przew agę nad pierwot
nym i zastąpił go zupełnie.

B. Dyakowski.

NOWSZE 
POGLĄDY NA REGENERACYĄ.

WYKŁAD HABILITACYJNY.

(Ciąg dalszy).

Ciekawem jest pytanie, w  jak i sposób 
kończy się proces regeneracyjny, co jest 
właściwie wpływem, że proces tw ór
czy się kończy, co wyznacza te  chwi
le zamknięcia procesu regeneracyjnego. 
Rozstrzygnięcie tego jest dotąd wła
ściwie czysto hypotetyczne. Wychodzimy 
z zapatryw ania tych autorów (Herbst, 
Driesch), którzy opierając się na poglą
dach nacechowanych nieco zapatryw a
niem witalistycznem , sądzą, że punktem 
wyjścia, motywem wyzwolenia energii 
potrzebnej dla utworzenia pewnego sta- 
dyum morfologicznego, jest zawsze sta- 
dyum poprzednie, które „wyzwala" okres 
następny. Pierw szym  okresem regene
racyi jest, jak  wspomniałem, w ytw o
rzenie m ateryału, z którego ma się wy
tw orzyć organ regenerowany. Potem 
w drugim okresie przechodzą stadya 
różnicowania elementów komórkowych. 
Otóż ten proces różnicowania komórek 
postępuje w  ten sposób, że zaczyna się 
na najodleglejszym końcu organu rege
nerowanego i posuwa się ku tkance, 
z której m ateryał regeneracyjny został 
wytworzony. Stw ierdził to  w ostatnich 
czasach Herbst, badając proces regene
racyjny; czółków u skorupiaków. W idział 
wtedy, że kształtow anie charakterystycz
ne tkanki rozpoczyna się od odleglejsze
go końca tego niezróżnicowanego zacząt- 
ka czułków, posuwa się potem coraz

bardziej ku nasadzie. To samo stw ier
dził też Tornier przy regeneracyi odnóży 
płazów. Tu po wytworzeniu m ateryału 
twórczego występuje najpierw wyodręb
nienie palców, potem tarsus i t. d. zaw
sze początek różnicowania zaczyna się 
na odleglejszym końcu. Dopiero gdy 
różnicowanie dojdzie aż do nasady re- 
generatu, gdy przy dawnej nieodciętej 
części leży już zróżnicowana tkanka 
regeneratu, wtedy kończy się proces 
regeneracyjny. To złączenie się zróż
niczkowanej tkanki z tkanką, z której 
właściwie regeneracya wyszła jest we
dług Driescha momentem przyczynowym, 
który wywołuje ukończenie regeneracyj
nego procesu. Jestto  naturalnie zapa
tryw anie hypotetyczne, ale wszystkie 
w tym  kierunku podane w literaturze 
zdania m ają jedynie hypotetyczny cha
rakter. O innych będę miał sposobność 
pomówić przy teoryi procesu regenera
cyjnego.

Prócz tego najpospoliciej opisywanego 
j  przebiegu regeneracyi znamy z prac naj

nowszych liczne skrócenia lub uprosz
czenia w  produkcyi zniszczonej tkanki. 
Z prac Fraissego i B arfurtha wynika, 
że u płazów regeneracya tkanki mięsnej 
u starszych larw  odbywa się przez po
dział podłużny włókien mięsnych, które 
są w tym  razie dla mięśni tkanką rege
neracyjną. W  tym przypadku wypusz
czony jest z toku procesu regeneracyjne
go cały pierwszy okres, okres tworzenia 
niezróżnicowanej tkanki mięsnej. Podob
ne skrócenia regeneracyi obserwowano 
przy regeneracyi u tychże larw  innych 
tk a n e k : nabłonkowej, łącznej i nerw o
wej. W reszcie proces regeneracyjny mo
że się rozpocząć według zwykłej normy, 
t. j. tw orzy się najpierw  tkanka nie- 
zróżnicowana, k tóra potem rozpoczyna 
okres różniczkowania. Rozpoczyna, ale 
nie kończy. Proces regeneracyi urywa 
się w toku, kończy się choć jest nie
skończony, choć organ regenerujący się 
nie doszedł w  rozwoju do swej właści
wej formy, lub budowy morfologicznej. 
Przykłady takiego przerwanego procesu 
regeneracyjnego są dość liczne w  lite
raturze tego przedmiotu. Po odcięciu
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części dżdżownicy regeneruje się naj
pierw mózg, potem poszczególne człony. 
Ale ta  regeneracya może się w  pewnych 
warunkach ograniczyć do odtworzenia 
tych członów, reszta nie regeneruje się 
wcale. Regeneracya ta  w  swym prze
biegu nie różni się jakościowo wcale od 
regeneracyi zwykłej, różnica jes t tylko 
ilościowa; jest mniej m ateryału tw órcze
go, dlatego regeneracya trw a zakrótko. 
Dalej spostrzedz można niejednokrotnie, 
że proces regeneracyi trw a  niejako za- 
d łu g o : tw orzy się więcej, aniżeli po
przednio ubyło; jes t tu  proces zwany 
superregeneracyą. Tornier przeprowadził 
szereg doświadczeń w tym  kierunku na 
try tonach i udało mu się ustalić metodę 
operacyjną, przy użyciu której następuje 
stale proces superregeneracyi. N a odnó
żach tylnych Tornier odcinał u tych 
zw ierząt palce, mianowicie I-szy, Il-g i, 
IY -ty  i Y-ty w  ten sposób, żeby o ile 
możności zniszczyć jaknajw ięcej części 
śródstopia i odcinek kości goleniowej 
i piszczelowej. W obec tego zabiegu 
operacyjnego pozostaje odosobniony na 
cieńszej nasadzie palec trzeci. Z okolicy 
zranionej w yrasta w tedy ilość palcy 
większa, aniżeli istn iała  poprzednio : po 
jednej stronie zam iast dwu palców odra
sta  ich 4, po drugiej stronie zam iast 2 
odrasta 3, czyli ogółem noga ma o 3 
palce więcej niż przed operacyą.

Jeszcze dalej idące zboczenia w  prze
biegu procesu regeneracyjnego osięgnął 
Tornier drugą m etodą operacyjną : znisz
czył najpierw  dwa palce (I i II) cięciem 
łukowem; gdy rana się zagoiła, w tedy 
odciął trzy  dalsze palce, a kości śród
stopia starano się przytem  również 
zniszczyć. Okazało się, że nietylko zre
generowane palce przew ażały liczbowo 
odcięte, ale i można było widzieć, że 
zregenerowane palce byw ają rozwidlone. 
W arunkiem  tego odmiennego przebie
gu  regeneracyi je s t zniszczenie kostek 
śródstopia. Taka kom plikacya rany po
woduje w edług Torniera superregene
racyą.

Oprócz odmian dotyczących ilościo
wo większej lub mniejszej produkcyi 
na miejscu utraconego organu, często

w ystępują zmiany jakościowe, które 
nadają zupełnie inny odmienny charak- 

j  ter tem u procesowi twórczemu. Zm ia
ny te mogą być tak  znaczne, że roz
wój nacechowany niemi przenosi pro
ces tw órczy poniekąd poza ram y regene
racyjnego procesu. Jeżeli sobie przypom
nimy, że w definicyi, podanej powyżej, 
regeneracya jest procesem, tworzącym 
na miejscu utraconego organu ten sam 

j organ, o tej samej budowie i tej samej 
funkcyi fizyologicznej, to przyznamy ra- 
cyą Loebowi, że dla zjawisk, które teraz 
zamierzam opisać, wprowadził nazwę 
heteromorfozy.

Proces heteromorfozy mą wiele po
krewnych cech z regeneracyą. W ystę
puje pod wpływem  tych samych momen
tów  przyczynowych, odbywa się podług 
tego samego szem atu morfologicznego, co 
regeneracya, a tylko rezultat produkcyi 
jest odmienny. Przypatrzm y się tym 
klasycznym doświadczeniom Loeba. Po 
odcięciu szypuły tubularyi Loeb umie
ścił ją  w  wodzie morskiej w ten sposób, 
że zranione miejsce otoczone było dokoła 
wodą, nie dotykało wcale podłoża; w te
dy na miejscu zranionem tworzy się 
głowa (hydrant) zamiast, żeby się rege
nerow ała szypuła. Żeby doprowadzić do 
właściwego procesu regeneracyjnego, 
przy którym  odtw arza się odcięta szy
puła, wystarcza, jak  w ykazał Loeb, 
w  ten sposób umieścić zwierzę, że doty
ka do podłoża zranioną powierzchnią. 
Innym przykładem heteromorfozy są do
świadczenia H erbsta i M organa i uczeni- 
cy jego panny Hazen.

W edług tej pracy Morgana po odcięciu 
przednich segmentów u dżdżownicy re
generuje się w  niektórych przypadkach 
zamiast głowy ogon, powstaje zatem 
indywiduum o dwu ogonach bez głowy. 
Spostrzeżenia M organa potwierdziły też 
jego obserwacye mikroskopowe. N ietyl
ko bowiem zewnętrzny w ygląd członów 
wskazywał, że mamy do czynienia z gło
wą, ale ułożenie nefrostom atów zwróco
ne w  ty ł tak, jak  zawsze w członaoh 
ogonowych, również charakterystyczna 
pozycya nefridyów potwierdza słuszność 
zapatryw ań Morgana, które są  właści
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wie potwierdzeniem dawnych spostrzeżeń 
Spallanzaniego. Z pracy tej Morgana 
trudno jednak wnioskować jakiej w ła
ściwie przyczynie trzeba przypisać 
w tym przypadku heteromorfozę za 
m iast regeneracyi. Driescli tłumaczy, 
że sprawę tego rodzaju zjawisk, po
dobnie jak opisane przez Loeba po
przednio zjawiska możnaby włączyć 
w poczet zjawisk regeneracyjnych, w  któ- J  

rych tylko biegunowość twórcza została | 
w  jakiś sposób odwrócona. Tu tworzy 
się bowiem tw ór przeciwległej' strony 
zwierzęcia, nie zaś tw ór zupełnie nie na
leżący do budowy tego organizmu.

Podobne znaczenie miećby mogły zja
wiska stwierdzone doświadczeniami pan
ny Anny Hazen. To doświadczenie prze
prowadzone zostało tak, że do tylnego 
odcinka dżdżownicy autorka przyszyła 
odcinek ze środka drugiego indywiduum. 
Odcinki zeszyte były odwrotnemi stro
nami tak, że strona zwrócona u jednego 
zwierzęcia ku głowie przyszyta została 
do strony zwróconej ku ogonowi. Zwie
rzę zostawiono około 4 miesięcy w zim
nym pokoju. Okazało się potem, że ten 
odcinek przyszyty ze względu na indy
widualność swą powinien wytworzyć 
ogon, a stw orzył głowę na tylnym od
cinku danego indywiduum, ale przednim 
całości organicznej. Toż samo wynika 
z doświadczeń M organa nad regeneracyą 
u planaryi, gdzie udało mu się na tyl
nym końcu otrzym ać w niektórych przy
padkach głowę zam iast ogona, a więc 
zwierzę było dwugłowe bez ogona. Jesz
cze charakterystyczniej zjawisko podob
ne występuje, gdy u planaryi rozetniemy 
indywiduum podłużnie od tyłu do poło
wy długości ciała; w tedy po obu poło
wach kom pletują się przeciwległe strony, 
a nadto w  miejscu rozwidlenia tworzy 
się głowa, niejednokrotnie dwie głowy.
Za heteromorfozę należy również uw a
żać zjawisko, że po przecięciu głowy 
tuż poza oczami tw orzy się zupełnie 
nowa głowa, tak  jakby tego odcinka 
wcale nie było.

Przyczyna heteromorfotycznego prze
biegu regeneracyi nie jest wyjaśniona 
zwłaszcza w  większości przypadków, j

I Morgan podaje, że w  tych razach, gdzie 
występuje heteromorfoza, jest w  tw ór
czych tkankach „coś“ w ich budowie lub 
składzie („something in the structure or 
composition“), co działa jako czynnik 
kierujący (determining factor) przy od
twarzaniu lub regeneracyi heteromor- 
ficznej.

W  ostatnich czasach istnienie hetero- 
morfozy znalazło gruntow ne potwierdze
nie w doświadczeniach Herbsta. Autor 
ten wykazał najpierw, że u raków Pa- 
laemon i Sicyonia po odcięciu oczu ra
zem z szypułkami nie tworzą się nigdy 
oczy, ale jeżeli wogóle regeneracya roz
poczyna się, to powstają w  tem miejscu 
zamiast oczu zawsze organy budową 
swą przypominające czułki i zupełnie 
analogiczne z pierwszą parą czułków 
u raka. R ezultat tych spostrzeżeń stwier
dzony był na wielu innych gatunkach 
raków, a zarazem zauważył Herbst, że 
jeżeli odetniemy samo oko, pozostawia
jąc główną część szypułki, w tedy rege
neruje się oko nie czułek. Pakt, że 
w szypułce, na której osadzone jest oko, 
mieści się zwój systemu centralnego 
nerwowego, który przyjmuje wrażenia 
świetlne odbierane przez oko, pozwalał 
przypuszczać, że przebieg prawidłowy 
lub heterom orf otyczny regeneracyi zależy 
od obecności lub usunięcia tego zwoju 
nerwowego. W pierwszym razie, jeżeli 
pozostawimy zwój, w tedy przebiega pro
ces twórczy zupełnie prawidłowo, gdy 
jednak razem z szypułką usuniemy tak 
że ganglion, wtenczas występuje hetero
morfoza, zamiast oka tworzy się czułek. 
Ale takie uzasadnienie przyczynowe by
ło właściwie tylko przypuszczeniem. Nie 
jest [bowiem wykluczone, że usuwając 
szypułkę oka usuwamy z nią nietylko 
zwój nerwowy, ale jakieś inne składni
ki morfologiczne, które mogły kierować 
przebiegiem procesu regeneracyjnego. 
Dopiero bezwzględną pewność, że tego 
rodzaju tłumaczenie jes t prawdziwe, zy
skaliśmy, gdy udało się Herbstowi w y
naleźć gatunki raków, u których zwój 
nerwowy odbierający wrażenia świetlne 
umieszczony jest nie w  szypułce, na 
której oko jes t osadzone, ale w tułogło-
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wiu (cephalothorax) przy mózgu. Oka
zało się wtedy, że te gatunki raków  
(Porcellanna) regenerują zawsze całe oko 
nie czułek, naw et wtenczas, kiedy usu
niemy oko w raz z całą szypułką. Usu
w ając szypułkę nie usunęliśmy w tym  
przypadku zwoju nerwowego i rzeczy
wiście w ytw orzyło się oko. W obec tego  
widzimy, że przypuszczenie H erbsta co 
do zależności regeneracyi od systemu 
nerwowego jes t zupełnie uzasadnione.

Te badania eksperym entalne H erbsta 
m ają dla spraw y regeneracyi bardzo do
niosłe znaczenie. Stw ierdzenie hetero- 
morfozy zapomocą poprzednio opisanych 
doświadczeń Loeba, M organa i innych 
można było objaśniać w ten  sposób, że 
tu  w przebiegu regeneracyi odwróconą 
tylko została biegunowość; na  jednej 
stronie ciała tw orzyło się to, co powinno 
powstać na przeciw ległym  końcu. W  w y
nikach badań H erbsta mamy odmienne 
fa k ty : tu  tw orzą się organy zupełnie
odmienne morfologicznie, ale które ze 
względu na osobnika oddawać mu m ogą 
w  zastępstw ie zniszczonych pewne usłu
gi. O ile zatem w tam tych eksperymen
tach  można było mówić o właściwej 
regeneracyi z odwróconą biegunowością, 
to  dla badań H erbsta nazw a heteromor- 
fozy jest bezwzględnie uzasadniona i nie
odzownie potrzebna.

Proces regeneracyjny tak  jak  każdy 
proces życiowy zależny jes t od mnóstwa 
warunków wew nętrznych i zewnętrznych. 
Trudność badań, niejednokrotnie odmien
ne rezultaty , do jakich dochodzili bada
cze starający się powtórzyć doświadcze
nia swoich poprzedników, m iały swe 
źródło właśnie w  odmiennych w arun
kach, w  jakich dane doświadczenia prze
prowadzono w  pierwszym i drugim  
razie.

Co do warunków wewnętrznych, to  tu  
ma przedewszystkiem znaczenie natu ra  
zwierzęcia. U  różnych gatunków  zw ie
rzą t zdolność regeneracyjna jes t różna.

U organizmów jednokom órkowych zdol
ności regeneracyjne są znaczne. Z wielu 
prac podjętych nad regeneracyą pierw ot
niaków wynika, że po rozcięciu osobnika 
takiego na kilka części można obserwo- |

wać, jak  drogą regeneracyi z każdego 
! odcinka odtwarza się całe indywiduum.

Ciekawe są np. spostrzeżenia nad rege- 
| neracyą u stentora. Podjęte były one 

np. przez Balbianiego, jako doświadcze
nia znane pod nazwą merotomii. Jeżeli 

i  rozetniemy na trzy odcinki dwiema 
i płaszczyznami prostopadłemi do dłuższej 

osi ciała, to widać wtedy, że odcinek 
górny zaokrągla się odrazu niemal bez
pośrednio po przeprowadzeniu cięcia 
ponad płaszczyzną rany. Odcinek ten 
zawiera-wieniec migawek, leżących w są
siedztwie otworu 'gębowego (peristo- 
mum), otwór ustny, kurczliw ą wodniczkę 
i część jąd ra  łańcuszkowego. Później 
ten bezpośrednio po przecięciu zaokrąg
lony odcinek wydłuża się stożkowato, 
przybiera charakterystyczny dla tych 
zw ierząt kształt i w krótkim  czasie jest 
w  stanie przyczepić się tylnym  końcem 
ciała do organizmu obcego. Także 
i w  dwu innych odcinkach występuje 
regeneracya tak, źfc z trzech odcinków 
tw orzą się wkrótce trzy  osobniki zwie
rzęce. Tak jak  przy podziale rozrodczym 
i teraz przy tym sztucznie przeprowa
dzonym podziale tw orzą się wszystkie 
charakterystyczne organy w  tych nowo 
wytworzonych organizmach.

Ale inaczej ma się rzecz, jeżeli płasz
czyzna przecięcia idzie nie prostopadle, 
lecz ukośnie do osi ciała; w tenczas otrzy
mamy część jądrzastą  i drugi bezjądrowy 
odcinek. Otóż charakterystycznym  jest 
objaw, że odcinki bezjądrowe zdolności 
regeneracyjnych nie posiadają. One zao
krąglą się, ale wkrótce zam iast objawów 
odtw arzania brakujących części w ystę
pują cechy charakteryzujące degeneracyą 
i odcinek ten obumiera. Co jest w tym 
razie przyczyną śmierci, co je s t podsta
w ą zatracenia zdolności regeneracyjnej 
w odcinkach nie zawierających jądra?

Loeb podaje, że z jądrem  komórkowem 
związane są czynności oksydacyjne sub- 
stancyi żyjącej; gdy w odcinku plazmy 
niema wcale jądra, w tedy nie może od
bywać się prawidłowo wym iana gazów 
i to  ma być podstaw ą śmierci takiego 
odcinka, przyczyną zarazem u tra ty  zdol
ności regeneracyjnej. Jako  ostateczny
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wniosek z tych doświadczeń stwierdzić 
można fakt, że obecność jądra  komórko
wego jest niezbędnym warunkiem zdol
ności regeneracyjnej u zw ierząt jednoko
mórkowych.

Trudno tu  przechodzić wszystkie klasy 
państw a zwierzęcego i zastanaw iać się 
szczegółowo nad ich zdolnością regene
racyjną dla poszczególnych organów. 
Ciekawy jednak jest fakt, że zdolność 
regeneracyjna po większej części stoi 
w odwrotnym stosunku do zróżnicowa
nia budowy. Im  zwierzę stoi na niższym 
stopniu rozwoju filogenetycznego, tem 
większa jest zwykle jego zdolność rege
neracyjna. W  organizmach wysoko uor- 
ganizowanych zdolność regeneracyjna 
jest zwykle mniejsza Tak jak  zwierzęta 
będące na różnym stopniu rozwoju filo
genetycznego odznaczają się rozm aitą 
zdolnością regeneracyjną, tak  samo stop
niuje się ta  właściwość w różnych okre
sach rozwoju ontogenetycznego. I  znów 
prawidło ogólne jest to samo : im bar
dziej jest posunięty rozwój, im budo
wa morfologiczna zarodka bardziej zło
żona, tem zdolność regeneracyjna jest 
mniejsza. N aturalnym  wynikiem te
go jest, że pierwsze stadya embryonalne 
cechuje najw iększa zdolność regenera
cyjna.

W idzimy więc najpierw u ja jka  zwie
rzęcego znaczną zdolność regeneracyjną. 
W iemy z doświadczeń Rostafińskiego 
i Boveriego, że jeżeli przed zapłodnie
niem rozdzielimy jajko w jakikolwiek 
sposób na dwa odcinki, to  każdy z nich 
zdolny jest do przyjęcia plemnika i do 
dalszego rozwoju. Ale jeżeli zapłodnio
ne jajko, w którem oba jądra (męzkie 
i żeńskie) już się zlały, rozetniemy w ten 
sposób, że utw orzy się jeden jądrowy, 
jeden bezjądrowy odcinek, to część, za
wierająca jądro, rozw ijać się będzie 
regenerując utraconą część substancyi 
żyjącej, natom iast odcinek bezjądrowy 
nie rozwija się; stracił on zdolność rege
neracyjną i dlatego wkrótce zamiera. 
A to jest znowu faktem, który znaliśmy 
już z obserwacyi na zwierzętach jedno
komórkowych, że warunkiem regeneracyi 
je s t obecność jądra  komórkowego.

W dalszych początkowych okresach 
rozwoju zdolność regeneracyjna jest 
również wysoko rozwinięta. W  okresie 
dwu blastomerów, to znaczy, gdy się 
jajko podzieliło na dwie komórki potom
ne, niszczono jednę z nich. W tenczas 
niszczono tem samem połowę całą orga
nizmu embryonalnego. W  doświadcze
niach takich, podjętych na jajkach Sipho- 
nophorów przez Haeckla, okazało się, 
że mimo zniszczenia mechanicznego jed
nego z blastomerów rozwijała się później 
larw a normalnych kształtów. W  do
świadczeniach, które później podjął nad 
tym przedmiotem Chabuy, wynik był 
niezupełnie zdecydow any: raz bowiem
otrzymywał on całą larwę, raz znowu 
połowę zarodka. W. Roux tw ierdził na 
podstawie swoich eksperymentów na 
brózdkujących się jajkach żabich, że po 
zniszczeniu jednego blastomeru otrzyma
my stale w  normalnym przebiegu połowę 
larwy, pół embryona i że jeżeli wy
jątkow o wytworzy się larw a cała, to 
polega to na „regeneracyi następczej “. 
W  tych przypadkach według Rouxa to 
co organizm stracił przez zabieg opera- 
cyjny regeneruje się nastąpczo w ciągu 
rozwoju; ten proces nazw ał Roux post- 
regeneracyą. Morgan zauważył, że u ża
by po zniszczeniu jednego blastomeru 
dostajemy całą larw ę lub połowę embryo
na, zależnie od warunków zewnętrznych, 
w  jakich się organizm ten rozwijający 
znajduje. I  tak, jeżeli taki blastomer 
rozwija się w położeniu prostem, w te
dy tworzy się połowa embryona, lecz 
jeżeli ułożymy go w położeniu od- 
wrotnem, tworzy się najczęściej cała 
larwa.

Te doświadczenia, które ze względu 
na zagadnienie wartościowości twórczej 
blastomerów zdawały się zapowiadać 
bardzo wiele w tym kierunku, właściwie 

| nie dały zupełnie pozytywnych rezulta
tów. Nie udało się mianowicie z zupeł
ną stanowczością rozstrzygnąć, czy każ
demu z tych blastomerów odpowiada 
rzeczywiście w organizmie rozwiniętym 
połowa organizmu, czy też blastomery 
nie są jeszcze tak  dalece w tym kierun
ku zróżnicowane. Ale o ile pytanie co
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do wartości blastom erów dla embryolo- j  

gii płazów nie zostało zupełnie roz- | 
strzygnięte, to  jednak z prac Driescha, j  

Herbsta, W ilsona i Zoji wynika, że 1 
u  innych zwierząt, np. jeżowców, meduz, 
tw orzy się z każdego blastom eru cała 
larw a i zaobserwować to  można nietyl- ] 
ko w  stadyum  dwu blastomerów, ale 
również w okresie 4, 8 i 16 komórek. [ 
Metoda eksperym entalna Herbsta, k tóra 
polega na bardzo delikatnem  rozdzie- 
laniu blastomerów przez przenoszenie j  

brózdkującego się ja jka  jeżow ców do | 
wody morskiej nie zawierającej wapna, I 
przyczyniła się niemało do dokładnego 
wykonania tych doświadczeń. Okazało 
się, że do stadyum  16 blastomerów, każ
dy z nich jes t w  stanie po w yizolow aniu 
i przeniesieniu w  normalne w arunki w y
tw orzyć larw ę całą choć mniejszą. Mor
fologicznie w ięc rzecz biorąc chcieli 
niektórzy badacze cały ten proces uw a
żać za wysoko rozw iniętą zdolność re 
generacyjną, gdyż to co ubyło, co przez 
zabieg operacyjny organizm utracił, to 
się w  biegu rozwoju odtwarza, regene
ruje i z rozwoju wychodzi całość, o rga
nizm nieuszkodzony. W edług innego 
pojmowania rzeczy, k tóry  obecnie p ra
wie wyłącznie zyskał sobie prawo oby
w atelstw a w nauce, procesu tego nie 
uw aża się za regeneracyą właściwą, 
ale za rozwój blastomeru oddzielne
go, rozwój zupełnie samodzielnej ko
mórki.

Jeżeli to  jednak  przyjm uje kto za 
regeneracyą, to  zauważyć muszę, że ona 
nieco się różni, przynajmniej pozornie, 
od regeneracyi organizmów dojrzałych. 
R egeneracya idzie tu  mianowicie ręka 
w' rękę z rozwojem, idzie z nim równo
cześnie. Znaczy to, że niejednokrotnie 
proces regeneracyjny nie odbywa się na 
tem stadyum, na którem  przedsięwzięto 
zabieg operacyjny, ale organizm  rozw o
jowo znacznie już postąpił, a w  ciągu 
rozwoju nastąpi regeneracya. To, co 
organizm stracił w  stadyum  wcześniej- 
szem, to  odzyskuje w stadyum  później- 
szem. W  późniejszych okresach zdol
ność regeneracyjna słabnie; uważano "np., 
że niejednokrotnie u  tych istot, u któ- |

rych w okresie brózdkowania zdolność 
regeneracyjna jest znaczna, zatraca się 
zupełnie w stadyum gastruli.

(DN)

Dr. Emil Godlewski jun .

O PRZEBIEGU POGODY 
W LIPCU b. r.

Czynnikiem dla przebiega pogody bardzo 
charakterystycznym jest ciśnienie powietrza. 
Ciśnienie to, jak też i związany z nim prze
bieg pogody, nie są zjawiskiem lokalnem dla 
danej miejscowości, lecz odbywają się na sze
roką skalę, ogarniając ogromne przestrzenie. 
Dla poznania każdorazowego rozkładu ciśnień, 
np. dla Europy, wykreślają t. zw. mapy sy
noptyczne, na których miejscowości o jedna- 
kowem ciśnieniu powietrza (odniesionem do 
poziomu morza i poprawionem na temperatu
rę i szerokość geograficzną) połączone są 
liniami ciągłemi.

Rozkład tych linij ciągłych lub izobarów 
jest właśnie najbardziej miarodajnym czynni
kiem dla wnioskowania o obecnym i przewi
dywanym stanie pogody. Mimo niezmierzo
nej różnorodności form, w jakie się te izo- 
bary układają, występują tu  przedewszyst- 
kiem dwie dziedziny, jedna wysokiego, druga 
zaś niskiego ciśnienia, jak to na fig. 1 wi
dzieć można. Rysunek ten nas uczy, że 
w dniu 11 lipca r. b. o godz. 7 rano dziedzi
na wysokiego ciśnienia obejmowała zachodnie 
części Europy, zwłaszcza Francyą zachodnią 
i Irlandyą; niskie ciśnienie panuje głównie 
na morzu Baltyckiem przy południowej czę
ści Szwecyi z minimum barometrycznem 
w Wisley, wynoszącem 744 mm. Zresztą ni
skie ciśnienie występuje w większej części 
Europy środkowej, tak np. w Ćhemnitz ci
śnienie wynosiło 752, w Warszawie 759, 
w Krakowie 750 mm i t. d. Jednocześnie 
w Niemczech, Danii, u nas i na wschodzie 
Europy niebo było pochmurne i przechodziły 
deszcze, gdy w dziedzinie wysokiego ciśnie
nia zachmurzenie było niewielkie.

Stały związek charakterystycznych rozkła
dów ciśnien z pogodą łatwo w ogólnych za
rysach zrozumieć. Weźmy np. maximum ba- 
rometryczne. W  tym obrębie zwiększonego 
ciśnienia powietrze obdarzone jest ruchem 
zstępującym, a więc ogrzewa się i staje się 
coraz suchszem w miarę zbliżania się ku zie
mi. W  dziedzinie więc maximów tworzenie 
się chmur nie znajduje podatnych warunków, 
a nawet przeciwnie, giną one; posiadamy 
więc, mówiąc wogóle, niezachmurzone niebo 
i piękną pogodę.

Inny jest zazwyczaj stan pogody w obrę
bie minimów barometrycznych lub t. zw. de- 
presyj. Tutaj ruch powietrza jest wstępują
cy, powietrze ochładza się ,w miarę podno
szenia się w górę, początkowa ilość pary 
coraz bardziej zbliża oziębiające się powie-
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trze do stanu nasycenia; jest ono więc nader 
skłonne do tworzenia obłoków, a w dalszym 
ciągu opadów.

Maxima i minima barometryczne są w sta
nie ciągłego ruchu, przyczem pierwsze posu
wają się wogóle nieco powolniej niż drugie *). 
Utwory te nie są jednakowoż żadną przeno
szącą się z miejsca na miejsce masą powie
trza, jestto tylko rozchodząca się forma ru
chu, zaburzenie, biegnące na podobieństwo 
fal po przestworzu wód.

Przekonano się także z wieloletnich spo
strzeżeń nad przebiegiem pogody w strefach 
naszych, że zjawiska atmosferyczne, których 
widownią jest zachód Europy, a zwłaszcza 
Anglia, są najbardziej ważne dla zbliżających 
się ku nam zaburzeń barometrycznych. Stwier
dzono na zasadzie całego szeregu zestawień, 
że tworzące się na zachodzie Europy depre-

strzeni wodnych; wskutek działania tych sta
łych maximów taki stan pogody zachowuje 
się nierzadko przez ciąg całych tygodni, 
a nawet pór roku, jak to zobaczymy nieba
wem dla lipca r. b

Zestawiając przebieg pogody w różnych 
porach roku przekonano się wreszcie, że, 
mimo olbrzymiej różnorodności w biegu 
izobarów, spowodowane przez rozkład dzie
dzin wysokiego i niskiego ciśnienia stany 
pogody dają się wydzielić w pewne określone 
typy. Typy te posiadają wybitny okres rocz
ny, przechodzą jedne w drugie i, trwając 
przez czas krótszy lub dłuższy, warunkują 
ogólny charakter pogody w danym przeciągu 
czasu.

Badacz hamburgski van Bebber na zasa
dzie materyału z dwudziestopięcioletniego 
okresu wydzielił pięć zazadniczych typów po-

Fig.

sye barometryczne dążą następnie, i to za- j 
zwyczaj, na północ od nas, w kierunku ku 
wschodowi Europy, przynosząc właściwy so
bie układ wiatrów i stan pogody.

Natomiast dziedziny wysokiego ciśnienia : 
posiadają interesującą i ważną dążność do 
dłuższego utrzymywania się w danej okolicy, j 
Van Bebber wykazał na zasadzie źródłowych j 
zestawień, że częstość maximów barometrycz- i  

nych, które stacyonarnie zachowują swój j  
stan w okolicy wysp Wielkiej Brytanii, jest j  
dla lata nader znaczna i ma przebieg typo- I 
wy. Z tego też powodu tak często panują \ 
u nas wtedy wiatry zachodnich kierunków, 
niosąc wilgotne i chłodne powietrze z prze-

') Średnia prędkość ruchu depresyj baro
metrycznych w Europie wynosi około 27 km \ 
na godzinę. j

1.

gody w zależności od położeń wzajemnych 
dziedzin wysokiego ciśnienia i depresyj ba
rometrycznych. Typ pierwszy charakteryzuje 
maximum ciśnienia na zachodzie Europy, 
zwłaszcza w okolicy wysp Wielkiej Brytanii, 
depresye zaś leżą w miejscowościach bardziej 
na zachód położonych. Dla typu drugie
go dziedzina wysokiego ciśnienia obejmuje 
Europę środkową, gdy depresye rozmieszczo
ne są po bokach; w typie trzecim widownią 
wyższych ciśnień jest północ lub północny 
wschód, a depresye leżą w kierunku połud
niowym. W  typie czwartym maximum baro
metryczne obejmuje wschód Europy przy de- 
presyi na zachodzie, a w typie piątym dzie
dzina wysokiego ciśnienia panuje w połud
niowej części Europy, gdy depresye układają 
się w okolicach północnych.

Typy wymienione nie wykazują jednako
wej częstości w ciągu roku i jego oddziel
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nych pór '). Wogóle najczęstszemi są typy 
I  i V, przyczem ten ostatni zdarza się mniej- 
więcej jednakowo w różnych porach roku, 
gdy typ I  jest charakterystyczny zwłaszcza 
dla miesięcy letnich.

Od stałości wymienionych typów pogody 
zależy u nas czas trwania określonych sta
nów; niekiedy ustala się pewien dany typ, 
warunkując właściwy mu przebieg pogody 
w naszych okolicach przez czas dłuższy, nie
kiedy przez ciąg całych tygodni, gdy innym 
razem mija bezpowrotnie po jednym zaled
wie dniu trwania.

Po tych kilku wstępnych wiadomościach 
przechodzimy do szczegółowego rozpatrzenia 
przebiegu pogody w lipcu b. r. i rozpocznie
my od najważniejszego w tym względzie
czynnika, a mianowicie od ciśnienia powie
trza.

P r z e b i e g  c i ś n i e n i a .  Pod tym wzglę
dem lipiec ubiegły dobitnie rozpoczął u nas 
swą działalność. Wobec nagłego spadku ba
rometru, którego stan o godz. 9 wieczorem 
w Warszawie w dniu 30 czerwca był 751,6, 
a o tejże godzinie w dniu 1 lipca wynosił 
już tylko 743,6 i przy rozkładzie izobarów 
z maximum w Rossyi południowej i z mini
mum w Szwecyi, przeszła przez Warszawę
burza o znacznem natężeniu. W  dniu 2 lip
ca rozkład ciśnień wykazywał przesunięcie 
się dziedziny wysokiego ciśnienia ku zacho
dowi Europy; jednocześnie zwiastował on 
nastąpienie tak charakterystycznego dla let
nich miesięcy typu I  pogody, który odtąd 
przez cały ciąg lipca bezwzględnie prawie 
panował. Ta dziedzina wysokich ciśnień 
przesuwała się bardziej w głąb lub też bar
dziej ku zachodnim wybrzeżom Europy, lecz 
jej widownią stale był zachód; maximum ba- 
rometryczne, przebywające w Anglii lub 
Francyi, przesuwało się czasami do Europy 
środkowej, w dniu 4 lipca dobiegało nawet 
do Wiednia i Krakowa, a w dniu 7 tegoż 
miesiąca obejmowało Szwajcaryą i znaczną 
część Niemiec. Prócz tych dwu dni wszyst
kie okolice nasze, a w szczególności Króle
stwo Polskie, nawiedzał w pierwszej połowie 
lipca codziennie deszcz, chociaż o nader roz- 
maitem natężeniu. Barometr w tym czasie 
wciąż prawie opadał i z swego najwyższego 
stanu w ciągu miesiąca w dniu 4 lipca, któ
ry o godz. 7 rano wynosił:

w Warszawie 755,1 mm
„ Sobieszynie 754,3 „
„ Silniczce 747,0 „
„ Ząbkowicach 741,8 „

osięgnął w dniu 11 lipca wspólne dla wszyst
kich stacyj Królestwa Polskiego absolutne 
minimum stanu barometru w ciągu miesiąca, 
a mianowicie »):

*) O typach pogody i ich zasadniczych 
własnościach będzie wkrótce ogłoszony we 
Wszechświecie obszerniejszy artykuł.

i) Różnice w absolutnych wartościach za
obserwowanych ciśnień np. w Warszawie 
i w Ząbkowicach pochodzą głównie z niejed
nakowego wyniesienia tych miejscowości nad

w Warszawie 737,5 mm 
„ Sobieszynie 737,9 „
„ Silniczce 730,7 „
„ Ząbkowicach 724,3 „ i t. d.

Rozkład ciśnień w dniu 11 lipca o godz. 7
rano przedstawia mapka synoptyczna na fig. 
1; jestto zarazem charakterystyczny rozkład 
dla typu I-go pogody wogóle, a dla ubiegłe
go lipca w szczególności.

Siedliskiem depresyj barometrycznych dla 
typu I  są przeważnie bardziej wschodnie 
części Europy; w naszym przypadku przeby
wały one najczęściej w guberniach nadbałty
ckich i w Finlandyi i dopiero w dniu 11 lipca 
nowa depresya pojawiła się w Danii i po 
kilku dniach znikła z widowni, gdy stała 
depresya w obrębie Rosyi stale wykazywała 
swoją działalność.

W  początku drugiej połowy lipca przez 
parę dni silne skoki barometru ustały i ciśnie- 

! nie miało brzeg jednostajny, właściwszy dla 
lata. Nastąpiło to dzięki rozprzestrzenieniu 
się dziedzin o wyższem ciśnieniu wgłąb Euro- 

| py w kierunku ku nam, gdy w Rosyi środ- 
! kowej ciśnienie wciąż było najmniejsze.

W skutek tego w Królestwie Polskiem mieli- 
! śmy wtedy okres przemijającej, cztery do 

pięciu dni trwającej, pogody, gdy już 20 
lipca na całym obszarze wystąpiły deszcze.

W  dniu 26 lipca typ I  pogody, stale panu
jący w tym miesiącu, uległ chwilowej zmia
nie. W dniu tym maximum barometryczne 
przesunęło się silnie wgłąb Europy ku Kar
patom i zajęło okolice w pobliżu Krakowa. 
Wiedeń, Kraków, Warszawa, Suwałki, Wilno, 
Lwów i Pińsk wykazywały ciśnienie na po
ziomie morza bliskie, a nawet przewyższające 
765 mm.

Taki rozkład izobarów, odpowiadający nad
zwyczaj niestałemu typowi II pogody, ustą
pił zaraz miejsca nadciągającej z morza 
Niemieckiego depresyi, gdy typ I  z maximum 
na zachodzie Europy już od 27 lipca do koń
ca miesiąca znowuż bezwzględnie podawne- 
mu panował.

Depresya ta  w dniu 27 rano wybitnie 
uwydatniła się na południowych wybrzeżach 
Norwegii, 28-go podążyła wgłąb Szwecyi, 
29-go obejmowała połnocną Finlandyą, aby 
w dniu 30 lipca zniknąć już z widowni Eu
ropy. Miała ona tak typowy przebieg na 
północ od nas przeciągającej depresyi, że 
oddzielne stadya opiszemy tu  nieco szczegó
łowiej, kierując się zwłaszcza obserwacyami 
na Stacyi Centralnej w Warszawie.

Już w dniu 26, w sobotę, barometr począł 
spadać w dość szybkiem tempie, chociaż 
pogodne w całem Królestwie niebo nie zwia
stowało żadnych wybitniejszych zmian. Jed
nocześnie wiatr z południowo-wschodniego 
(SE) przeszedł na południowy (S), a na dru
gi dzień w niedzielę w południe miał już

poziomem morza; zauważyć trzeba przytem, 
że podane przez nas wartości są poprawione 

| tylko na temperaturę, gdy na mapach sy- 
| noptycznych wszystkie wartości redukowane 
I są do wspólnego poziomu.
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południowo-zachodni (SW) kierunek. W nie
dzielę wczesnym rankiem pojawiły się też 
pierwsze widoczne dla wszystkich zwiastuny 
nadciągającej depresyi, a mianowicie długie

ftaśma obłoków pierzastych (cirri), które de- 
ikatną białą sfałdowaną powłoką pokryły 

część nieba. Około południa prócz cirri uka
zały się zwykłe letnie obłoki kłębiaste (cu- 
muli), a wszystkie te obłoki wykazywały in
ny kierunek niż wiatr dolny, dążąc przeważ
nie z północnego zachodu. Barometr wciąż 
szybko spadał, ale dopiero między 3 a 4 po
południu przy dusznem powietrzu i dość wy
sokiej temperaturze niebo pokryła gęstsza 
warstwa obłoków i zaczęły się pojawiać od
dzielne ciemne chmury deszczowe. Już o go
dzinie 6 min. 15 kapnął w Warszawie na 
chwilę deszcz, lecz właściwy opad rozpo
czął się dopiero po godz. 12 w nocy. Deszcz 
ten trwał bez przerwy do poniedziałku do 
12 h. 30 m. popołudniu i jednocześnie wiatr 
z południowo-zachodniego (SW) przeszedł w za
chodni (Wi. Środek depresyi, idąc od Nor
wegii południowej do Finlandyi, przeszedł 
nad Warszawą koło godz. 3 w nocy: od te
go czasu zaczęłyj przesuwać się przez nasze 
miejscowości coraz wyższe izobary i baro
metr począł się podnosić. Że ruchy baro
metru nie są zjawiskiem lokalnem, lecz że 
dla ograniczonej dziedziny, np. Królestwa 
Polskiego, wychylenia ich są prawie jedno
czesne, uczy nas o tem następujące zastawie
nie, w którem podany jest stan barometru 
w kilku po sobie następujących term inach:

26 lipca 27 lipca 28 lipća
7 a. 9 p. 7 a. 9 p. 7 a. 9 p. 

Warszawa 752,8 750,5 749,2 746,0 748,4 752,1
Ostrowy 754,5 752,5 749.4 786,6 749,5 753,4
Sobieszyn 752,1 751,3 749,7 747,9 747,9 751,1
Silniczka 745,4 744,0 742,1 741,9 742,2 744,2

Deszcz trwał w Warszawie, jak powiedzie
liśmy, do 27 w południe, a zatem kilka go
dzin jeszcze po przejściu na północ od W ar
szawy środka depresyi, gdy więc barometr 
począł się podnosić, co jest zresztą zjawi
skiem normalnem. Koło 1 h. p. powłoka 
chmur przedarła się, ukazały się pasma błę
kitnego nieba i za jednym zamachem charak
ter pogody uległ zmianie. Pąjawiły się cu- 
muli, które na tle błękitnem szybko 
zmieniały swe miejsce, walcząc o lepsze 
z groźnemi warstwami chmur deszczowych. 
Kierunek chmur północno-zachodni, a napły
wające powietrze sprawiło szybkie zniżenie 
się temperatury. Między godz. 5 a 9 wie
czorem przechodziły jeszcze w Warszawie 
od czasu do czasu deszcze coraz silniejsze, 
które dopiero późnym wieczorem całkowicie 
ustały, a na niebie pokazały się gwiaz
dy. W dniu 29 lipca rano zachmurzenie by
ło nieznaczne, a na niebie w ciągu dnia pa
nowały tylko cumuli bez chmur deszczowych.

Fig. 2 przedstawia według Abercromby 
schemat przebiegu pogody w obrębie depre
syi barometrycznej; stąd widzieć możemy za
razem typowy charakter opisanego przez nas 
przebiegu, a także kolejną zmianę kierunku

wiatrów przy przejściu przedniej i tylnej 
części oraz środka depresyi.

Dzień 29 lipca po przejściu powyższej de
presyi był pogodny w Królestwie, ale pogo
da ta ustalić się nie mogła. Typ I, tak za
sadniczy i stały dla całego ubiegłego lipca, 
wszedł nieubłaganie w swe prawa, przyno
sząc w dniu 30 i 31 przy szybko spadającym 
barometrze obfite deszcze i pod taką meteo-

Fig. 2.

rologicznie smutną wróżbą rozpoczął się 
sierpień.

Pomimo nagłych skoków i niezwykłej ampli
tudy miesięcznej, która dla Warszawy wy
nosiła koło 18 mm słupa rtęci, średnia 
miesięczna wartości ciśnienia w lipcu była 
dokładnie normalna i wynosiła w Warszawie 
748,3 mm, a na innych stacyach średnia mie
sięczna nawet nieco przewyższała wartość 
normalną.

(DS)
Wl. Gorczyński.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.
— Konkurs na posadę asystenta przy kate

drze botaniki w Akademii rolniczej w Dubla- 
nach z płacą roczną 1200 koron i wolnem 
pomieszczeniem kawalerskiem albo relutum. 
Ubiegający się o tę posadę winni przedłożyć 
na ręce podpisanej dyrekcyi: 1) metrykę
urodzenia, 2) krótki życiorys i 3) świadectwo 
ukończonych studyów akademickich oraz wy
kaz dotychczasowych prac naukowych lub 
laboratoryjnych. Termin wniesienia podań 
naznacza się do 20 września b. r.
Dyrekcya Akademii rolniczej w Dublanach

obok Lwowa 
Frommel m. p., dyrektor.

OBJAWY ASTRONOMICZNE 
W  M. SIERPNIU.

Najwygodniejsze, a zarazem najciekawsze 
do obserwacyi planety będą widoczne w b. m .: 
Wenus, Mars, Jowisz i Saturn. Pierwsza 
z nich, świecąc jako jutrzenka, najlepiej 
może być oglądana w pierwszej połowie 
sierpnia, gdy wschodzi na dwie godziny 
przed słońcem nad widnokręgiem połnocno- 
wschodnim i zatacza duży łuk na sklepieniu 
nieba. W końcu sierpnia Wenus wschodzi nad 
ranem, a skutkiem oddalania się od ziemi 
świeci coraz słabiej, chociaż może być łatwo 

[ z pośród gwiazd stałych wyróżniona.
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Nieco wyżej z prawej strony znajduje się 
Mars, który świeci w gwiazdozbiorze Bliźniąt 
jako mała gwiazdka czerwona o pozornej 
średnicy 4" zaledwie. Znaczne oddalenie od 
ziemi sprawia, że do końca roku Mars nie 
będzie przedmiotem szczegółowych obser- 
wacyj.

W  dniu 5-tym Jowisz znajdować się będzie 
w przeciwstawieniu ze słońcem; przejście 
przez południk nastąpi o północy na wysoko
ści około 20° nad poziomem, a planeta będzie 
widoczna przez noc całą w gwiazdozbiorze 
Koziorożca. Z biegiem czasu chwila przejścia 
Jowisza przez południk będzie przypadała 
coraz wcześniej i w końcu miesiąca nastąpi 
około godz 10 wiecz. Z powodu znacznego 
zbliżenia do ziemi pozorna średnica Jowisza 
jest w początkach sierpnia największa i wy
nosi 45", następnie zmniejszać się będzie 
bezustannie do końca roku.

Skutkiem przeciwstawienia Saturna ze słoń
cem, które było w połowie lipca, planeta 
przechodzi przez południk przed północą, 
około godz. 10 wieczorem znajdując się na 
nieznacznej wysokości (17°) skutkiem zbo
czenia południowego Saturna, wynoszącego 
— 2 1 V i°. Jak i w miesiącach poprzednich, 
Saturn znajduje się obecnie w gwiazdozbiorze 
Strzelca; średnica pozorna 17" zmniejszać się 
będzie skutkiem wzrastania odległości Satur
na od ziemi. Pierścień planety, oglądany 
przez lunetę, jest węższy, niż lat poprzednich;

połowa pierścienia, zwrócoiia ku ziemi, zasła
nia górną część Saturna.

Planety pozostałe: Merkury, Uran i Neptun, 
są niewidoczne. Merkury w d. 11-ym znaj
duje się w złączeniu górnem ze słońcem, 
zatem ginie w jego promieniach.

Uran jest obecnie w gwiazdozbiorze Wę- 
źownika, Neptun w gw. Bliźniąt; obiedwie 
planety są dla gołego oka niewidoczne z po
wodu znacznego oddalenia.

Odmiany księżyca w sierpniu: d. 3-go nów 
o godz. 9 m. 41 w., 11-go pierwsza kwadra 
o godz. 5 m. 48 r., 19-go pełnia o godz. 7 
m. (27 r. i 26 ostatnia kwadra o godz. 12 
m. 29 pp.

Zboczenie słońca zmienia się w sierpniu 
od +18"1.8' do -}8°54', przez co długość dnia' 
maleje w Warszawie od 15 godz. 31 min. dó 
13 g. 42 m.

Chcąć regulować zegarki według kompasu, 
należy dodać do czasu słonecznego: w dniu 
1-ym sierpnia 6 minut, 10—5, 20—3, a w koń
cu miesiąca można regulować bez żadnej 
poprawki.

Około d. 11-go następuje coroczny rój 
Perseidów, czyli gwiazd spadających, których 
punkt promieniowania znajduje się w gwia
zdozbiorze Perseusza; dla dokładniejszego 
zbadania Perseidów należy robić spostrzeże
nia między 5—16 sierpnia, gdyż największy 
spadek gwiazd nie przypada w jednym i tym 
samym dniu corocznie. G . T ołw iń ski.

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. 6 do 12 sierpnia 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

DZIEŃ

BAROMETR 
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7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 W. Najw. Najn.
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IO N. SO,2 W 49,5 13,4 18 ,1 14,2 21,3 xo,4 03 w 4,w6,sw3 —
11 P. 47,3 46, S 46,7 15.4 2 0 , 3 14 ,2 20,7 12,9 04 sw^sw^sw6 0,0 •  o d  9  p . m . k r o p i ł  k ró t-
t a  w. 4 6 , 3 46,0 46,2 12 ,2 17 ,2

■

12,6 19 ,2 io,5 bo n w *,n w !,w s [ko

Ś r e d n i e  48,0 17 ,2 67 6,8

TREŚĆ. Przyczyna epoki lodowej, przez F. Piotrowskiego. — Larwy owadów, sporządzające 
sobie pochewki na mieszkanie, przez B. Dyakowskiego (dokończenie). — Nowsze poglądy na 
regeneracyą. Wykład habilitacyjny; przez d-ra E. Godlewskiego jun. (ciąg dalszy). — O prze
biegu pogody w lipcu r. b., przez W. Gorczyńskiego. — Wiadomości bieżące. — Objawy

astronomiczne. — Buletyn meteorologiczny.
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