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WŁADYSŁAW KWIETNIEWSKI
umarł w 66 roku życia dnia 20 grudnia r. b.

Prawdą, pracą i cnotą szedł przez życie. Umysł Jego, nad 
zw ykłą miarę bogaty, zajmowały rzeczy najszczytniejsze. N ie szukał 
zadowolenia w gwarze czczych słów, ani staw ał na targow iska po
ziomych spraw codziennych dzisiejszego świata. Gdzie mozolna 
a cicha praca w  imię drogich Mu haseł o podjęcie wołała, gdzie 
myśl bliźniego w  trudnej pogoni za prawdą szukała pokrzepie
nia i poparcia, tam widywaliśm y Go, jak z w ytrw ałością olbrzy
mią, z niesłychaną umiejętnością i niezmąconym spokojem sza
fow ał najhojniej z olbrzymich zapasów swego ducha. N ie zrażała 
Go obojętność, ani sama nawet niewdzięczność; ugiąć nie zdołały  
niepowodzenia, ani ciężka od lat wielu m o c  fizyczna; chował sta
rannie przed okiem ludzkiem swe cierpienia, a dla innych miał 
zawsze pogodę ducha i życzliwość gorącą. Takiej miary ludzi jakże 
niewielu w czasach dzisiejszych! Odwykliśmy od nich— przechodzą też 
niepoznani, często może zasmuceni, że nieumiejętność użycia środków, 
stosowanych obecnie w walce o byt, nie pozwoliła im spełnić tych  
dzieł, do których czuli się powołani.

Cześć i spokój Jego pam ięci!

PRENUMERATA „WSZECHŚWIATA".
W W arszaw ie: rocznie rub. 8, kwartalnie rub. 2.

Z przesyłką pocztow ą : rocznie rub. 10, półrocznie rub. 5 .
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ŚW IATŁO'ZW IERZYŃCOW E.

Jeżeli wiosną, w  jakie półtorej godzi
ny po zachodzie słońca, wśród sprzy
jających okoliczności atmosferycznych, 
zdała od w szelkiego rażącego wzrok 
światła, obserwować będziemy zachodnią 
część nieba, dostrzeżemy zjawisko św ietl
ne, zwane światłem  zodyakalnem, czyli 
zwierzyńcowem. W ystępuje ono w po
staci piramidy, zmiennej co do formy, 
rozmiarów i blasku, leżącej w  pobli
żu płaszczyzuy ekliptyki. Podobnie jak 
wiosną, od lutego do maja, po słońca 
zachodzie, obserwować je również można 
jesienią, od sierpnia do listopada, przed 
wschodem słońca na wschodniej stronie 
nieba. Te warunki widzialności, a ra
czej wyraźniejszej w idzialności—bo w i
dywano światło zw ierzyńcowe i w  grud
niu naw et—dotyczą naszych szerokości 
geograficznych.

W  pasie zwrotnikowym  św iatło zw ie 
rzyńcowe oglądać można w ciągu całego  
roku prawie jednakowo dobrze; blask 
jego tam jest też daleko silniejszy, niż 
w  naszej strefie i dorównywa zazwyczaj 
blaskowi drogi mlecznej.

Niekiedy, w  razie wyjątkow o przezro
czystego powietrza, na przeciwległej 
św iatłu zwierzyńcowemu stronie nieba 
ukazuje się zjawisko świetlne, podobne 
co do kształtu do samego św iatła zw ie
rzyńcowego, ale o rozmiarach mniejszych 
i  słabszym blasku, t. zw. „odblask". 
Kilkakrotnie również podawano, że św ia
tło zw ierzyńcowe i odblask wydłużone 
były aż do wzajemnego zlania się i tw o 
rzyły t. zw. „most św ietln y11, pas światła, 
ciągnący się w pobliżu koła zw ierzyń
cow ego od widnokręgu wschodniego do 
zachodniego i w idzialny długo.

W  naszych szerokościach geograficz
nych w  przyjaznych warunkach atm o
sferycznych, czas widzialności św iatła  
zw ierzyńcow ego w ynosi zw ykle jednę 
do dwu godzin zarówno wieczorem po 
zachodzie, jak rano przed wschodem  
słońca. Zdarzało się jednak, że zjawisko j  

to  daleko dłużej było widziane. Tak !

np. 3 maja r. 1862 w  Medyolanie, na 
i dziesięć jeszcze minut przed północą ob- 
| serwowano tak św iatło zw ierzyńcowe  

jak i odblask na przeciwnej stronie nie- 
i ba. Łączył je most świetlny, tworzący  

wraz z niemi pas o szerokości około 15°, 
rozpościerający się ze wschodu na zachód 
w  pobliżu ekliptyki. Światło zodyakalne 
przeważnie nie odcina się ostremi kon- 

I turami na tle n ieb a: na brzegach słab- 
I nie ono stopniowo i gubi się w ogólnym  

blasku nieba gwieździstego.
Dość słaby blask św iatła zw ierzyńco

w ego w naszych okolicach sprawia, że 
! nie przyćmiewa ono w cale gwiazd w po

bliżu leżących. Co więcej, gwiazdy, przez 
św iatło zodyakalne przykryte, prześwie
cają przez nie bez zmniejszenia blasku 
ani załamania św iatła (tak zupełnie jak  
przez warkocze komet). W ynika stąd, 
że substancya, wywołująca zjawisko 
św iatła zodyakalnego, nie jest gazową, 
albowiem gdyby taką była, musiałaby 
niechybnie odchylać promienie świetlne 
od drogi prostolinijnej.

Barwa św iatła zw ierzyńcowego jest 
zazwyczaj biała lab biaława; niekiedy 
przecież miewa ono odcień żółtaw y  
i czerwonawy. Zabarwienie to, przypa
dające co do czasu razem z zorzą w ie
czorną lub poranną, tłumaczy się w p ły
wem barwy samej zorzy. Zdarza się, że 
św iatło zwierzyńcowe jest widoczne jesz
cze przed końcem zmroku wieczornego, 
natenczas nie sięga ono do samego w id
nokręgu; w  miarę tego, jak robi się 
ciemniej, wydłuża się ono i, skoro do
biegnie widnokręgu, podstawa jego w y 
daje się owianą brunatną delikatną mgłą, 
która szybko znika. Słaby „ odblask 
występujący niekiedy po przeciwnej stro
nie nieba, nie posiada żadnego zabar
wienia.

Szczególnie jasnem bywa św iatło zw ie
rzyńcowe wiosną w znaku Ryb oraz B a
rana aż do Hyad; jesienią w znaku Lwa, 
Raka i Bliźniąt. Najjaśniejsze miejsce 
„odblasku11 znajduje się wprost słońca, 
najwyraźniej występuje on, gdy środek 
zjawiska przypada na znak Lwa lub 
Panny. Gdy „odblask14 wstępuje w  po
łudniowe znaki zwierzyńca, napotyka
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rozgałęzienia drogi mlecznej, co utrud
nia lub naw et niemożliwem czyni rozpo
znanie w ątłego jego  blasku.

Z rozlicznych obserwacyj św iatła zo- 
dyakalnego nasuwa się wniosek o zmien
ności jego blasku. R zeczyw iście uważ
nemu obserwatorowi rzuca się w  oczy 
fakt, że św iatło zodyakalne posiada 
w  pewnych latach blask znacznie sil
niejszy niż w  innych. Objaśnić tego po- 
prostu wahaniami w  przezroczystości 
powietrza nie można, albowiem jw ta
kim razie cierpiałby od tych wahań 
również blask drogi mlecznej, czego 
przecież bynajmniej zawsze nie stwier
dzano. Zdarza się dość często, że blask  
św iatła  zwierzyńcow ego znacznie jest 
w iększy od blasku drogi mlecznej.

* **

Są dane, pozwalające wnosić, że już 
w  starożytności, na Wschodzie, gdzie 
obyczaje religijne wym agały baczenia 
na początek zorzy porannej, dostrzegano 
zjaw isko św iatła zw ierzyńcow ego i na
zyw ano je  „fałszyw ą zorzą poranną11. 
Meksykanie znali je jeszcze przed od
kryciem Ameryki, a w  każdym razie, 
w edług opinii Humboldta, nie później 
niż w  r. 1509. W  drugiej połowie X V I stu
lecia oglądali je wielokrotnie Tychon de 
Brahe, K rzysztof Rothinann, w  pierwszej 
połow ie następnego Godfryd Wendelin; 
następnie Joshua Childrey w swojej „Bri- 
tannia B aconica“ wydanej w  r. 1661 opi
j a ł  szczegółow o zjawisko światła, obser
w ow anego przezeń w  lutym w  bliskości 
Plejad.

A toli w łaściw e i system atyczne obser- 
w acye św iatła zw ierzyńcow ego datują 
dopiero od 18 maja r. 1683, od dnia k ie
dy szczególną nań zwrócili uw agę zna
komity Dominik Cassini, dyrektor obser- 
watoryum paryskiego, i pracujący przy i 
nim wówczas w  temże obserwatoryum j  

Mikołaj Fatio. F atio zw łaszcza śledził j  

w  ciągu dwu la t system atycznie i w y- J 
trw ale to domniemane nowe zjawisko, j  

z początku w  Paryżu, później w  pry- j  

watnej swej dostrzegalni w  Duiller koło 
Genewy; obserwacye jego stwierdziły, że 

■ św iatło zodyakalne towarzyszy słońcu j

w  jego biegu rocznym, że widzialność 
jego podlega zmianom, jakeśmy to w  opi- 

j sowej części naszego artykułu przedsta
wili. Jego to prace dostarczyły g łów - 

J  nego materyału D. Cassiniemu,—który 
też nadał opisywanemu zjawisku nazwę 
„światła zwierzyńcowego “—do ogłoszo- 
szonej w  r. 1685 jego rozprawy p. t.

[ ,,Decouverte de la lumiere cóleste qui 
| paroit dans le Zodiaąue, Paris 1685, fo l.“.

Niesłusznie w ięc pomija się częstokroć 
| imię Fatia i wymienia jedynie Cassinie- 

go, jako pierwszego poważnego badacza 
zjawiska nas zajmującego; a to tembar- 
dziej, że, jak zobaczymy niżej, próba 
wytłumaczenia św iatła zwierzyńcowego  
podana przez Fatia większą posiada 
wartość naukową od poglądu Cassiniego.

W iek X V III niewiele przynosi no
wych obserwacyj światła zwierzyńcowe
go. Obserwował je przygodnie w  Chi
nach jezita-misyonarz Franciszek Noel, 
oglądali je i opisali Kirch i Emmart 
w Niemczech, Mairan, Messier, Pingre 
i inni w e Francyi; Lacaille na Przyląd
ku Dobrej Nadziei i Fouląuier na G w a
delupie; Horner na oceanie Atlantyckim; 
wreszcie Humboldt (1799—-1803) w Ame
ryce południowej.

„Odblask" po stronie przeciwnej nieba 
obserwował pierwszy Pezenas koło roku 
1730 i opisał w  Rozprawach Akademii 
paryskiej. Oglądał je również i opisał 
w swoim Kosmosie Humboldt, po nim  
zaś obserwowali je, niekiedy wraz z „mo
stem św ietlnym 14, Brorsen (od którego 
też pochodzi nazwa „mostów"), Jones, 
Schiaparelli i inni; obserwacye te za- 
kw estyonow ały uważane poprzednio za 
prawdopodobne przypuszczenia co do 
istoty św iatła zodyakaluego, albowiem  
zmusiły do porzucenia jednych hypotez, 
oraz do dopełnienia i doskonalenia innych.

Druga zwłaszcza połowa X IX  stulecia 
obfituje w system atyczne obserwacye 
św iatła zwierzyńcowego. Cenne szeregi 
dostrzeżeń o g ło s ili: Jul. Schmidt i H eis 
w  Niemczech, Jones, Searle i Barnard 
w  Ameryce północnej, Serpieri we W ło
szech, Gruey i Marchand we Francyi. 
M ateryały składają się z rysunków na 
mapach gwiazd, albo z danych o poło-
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żeniu osi, o rozmiarach stożka św ietlne
go  w edług ocen przybliżonych, których  
pewność zależy od bystrości wzroku  
obserwatora, od sprzyjającego położenia 
miejsca obserwacyi, oraz od innych po
dobnych okoliczności. Marchand na P ic  
du Midi, gdzie w  razie zwykłej przezro
czystości powietrza św iatło zw ierzyńco
w e widzialne jest w  ciągu całego roku, 
miał od r. 1892 wielokrotnie sposobność 
oglądania naszego zjawiska i stwierdził, 
że św iatło „składa się nietylko ze zna
nych stożkowatych słupów świetlnych, 
które się w idzi na widnokręgu w  bliz- 
kości słońca po jego  zachodzie i przed 
wschodem, ale oraz ze słabego pasa 
świetlnego, bledszego na brzegach, k tó
ry, jako przedłużenie osi leżącego nad 
widnokręgiem stożka, opasuje całą kulę 
niebieską przybliżenie wzdłuż w ielk iego  
k oła“, co zgadza się z przygodnemi ob- 
serwacyami dawniejszemi i potwierdza 
je. Następnie wyprowadził on ze swoich  
obserwacyj, że szerokość św iatła zw ie
rzyńcowego w ynosi około 14°, że oś jego  
położona jest bardzo blizko w ielkiego  
koła, którego nachylenie względem  ek- 
liptyki wynosi 67°, a w ęzeł wstępujący 
około 74°.

W yniki te w  zupełności potwierdziła  
najświeższa i najściślejsza w  tej dzie
dzinie praca znakom itego „fotografa nie
ba" Maksa W olfa (Sprawozd. Akad. Mo
nach. 1900). AV swojem nowem obser- 
watorym, położonem na wzniesieniu  
K onigstuhl pod Heidelbergiem, przepro
w adził on szereg skrupulatnych badań 
nad światłem  zwierzyńcowem. Podczas 
gdy w  dawniejszem swem obserwato- 
ryum, w  samem m ieście Heidelbergu, 
W olf nie m ógł nigdy widzieć z pew no
ścią św iatła zw ierzyńcow ego, z dostrze
galni nowej w idzi je prawie zaw sze 
bardzo jasno i nieraz przewyższa ono 
blaskiem nawet drogę mleczną. To też  
od czasu istnienia tego obserwatoryum  
W olf zdejmował często rysunki św iatła  
zodyakalnego, tak wieczorem jak rano. 
Brak jednakże ostrych konturów oraz 
zakłócający w pływ  gw iazd okolicznych  
nie pozwalały na zadawalająco ścisłe  
oznaczenie położenia osi zjawiska. P od 

jęte następnie próby fotografowania  
św iatła zwierzyńcowego dały z początku  
w yniki nie lepsze, od osiągniętych drogą  
optyczną, „Odpowiednie do tego celu  
objektywy wobec w ielkiego, objętego  
przez nie, pola,, rysują środkowe części 
kliszy znacznie jaśniej, niż jej brzegi,, 
tak że wogóle nie wiadomo z pewnością* 
czy się sfotografowało św iatło zwierzyń
cowe, a jeżeli nawet jesteśm y tego pew 
ni, to obraz tak jest spaczony, że trudno 
zadecydować, czy silniejszy blask je s t  
wynikiem  w pływ u soczewki czy też sa
m ego zjaw iska1'. W obec tych trudności 
W olf zbudował specyalny aparat, które
mu nadał nazwę „Schnittphotometer“. 
Firma Zeiss w  Jenie sporządziła objek- 
tyw ę z kwarcu o otworze 37 mm i od
ległości obrazu od przedniej powierzchni 
36 mm. Na osi optycznej, bezpośrednio 
przed płaszczyzną obrazu umieszczona 
jest [diafragma, o bardzo małym otw o
rze, sztyw nie połączona z objektywem  
i zaraz za tą diafragmą leży klisza  
fotograficzna. K lisza ta daje się prze
suwać podłużnie w swej p łaszczyźnie  
i w ten sposób pozwala otrzymać szereg- 
małych obrazów; każdy z tych obrazów  
zdjęty jest ściśle w edług tej samej osi 
i  odtwarza zupełnie określony punkt 
nieba bez żadnego przyćmienia ani stra
ty  blasku. Jeżeli aparat ten połączymy 
z teodolitem, tedy będziemy m ogli usta
nowić współrzędne każdego punktu nie
ba, na który zwrócony jest objektyw. 
W  ten sposób W olf odfotografow ał 
kolejno małe kawałki św iatła zodyakal
nego i stopniowo otrzymał z tych ka
w ałków  cały jego obraz. W razie ściśle  
jednakowych czasów ekspozycyi można  
poró'’ nywać wzajem jasność różnych  
obiadów, następnie oznaczyć punkty naj
jaśniejsze i przez połączenie ich lin ią  
prostą otrzymać położenie osi św iatła  
zw ierzyńcow ego.

Jakeśmy już wspomnieli, w yniki pew 
nych zupełnie i  ścisłych pomiarów AVol- 
fa potwierdziły otrzymane drogą oceny  
przybliżonej liczby Marchanda. Oś zja
wiska pochylona jest o 6° do ekliptyki 
i leży ponad nią, jej w ęzeł wstępujący  
posiada długość 74°.
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Pow iodło się również W olfowi, pom i
mo niezbyt pomyślnych warunków atmo
sferycznych, otrzymać fotografię „ odbla
sku “ z przeciwnej strony nieba i w  ten 
sposób stwierdził w sposób objektywny 
istnienie zjawiska, którego poznanie dro
g ą  obserwacyj bezpośrednich zawsze po
zostaw iało w iele w ątpliw ości i niepew
ności.

*  *
*

Już pierwsi poważni badacze światła 
zw ierzyńcow ego różnie tłumaczyli to 
zjawisko. Cassini wypowiedział przy
puszczenie, że to, co widzimy, jako 
św iatło  zwierzyńcowe, jest poprostu sil
nie spłaszczoną atmosferą słońca. Daleko 
przenikliwszą i, jak zobaczymy, dotych
czas niepozbawioną wartości była hypo- 
teza, jaką Patio przeciwstawił poglądowi 
Cassiniego. Przypuścił on, że w  eterze 
rozrzucone są ciałka, zdolne odchylać 
i odbijać światło; ciałka te rozłożył 
dookoła słońca, jakgdyby tw orzyły Zwie
rzyniec, obejmujący orbity planet. Inne 
szczegóły hypotezy P atia równie są traf
ne. W  następnem X V III stuleciu, Mai- 
ran trzymał się poglądu Cassiniego, 
znakomity B iot atoli zbliżał się w swych  
rozważaniach do teoryi Patia.

W wieku X IX  nowe obserwacye i no
w o odkryte zjawiska, związane ze św ia
tłem  zodyakalnem, zmusiły do poddania 
krytyce obu teoryj. W prawdzie hypo- 
teza P atia nie tłumaczy zjawiska mostu 
św ietlnego, ale godziła się najzupełniej 
z odkrytym przez A. W righta faktem, 
że św iatło zodyakalne polaryzuje się 
w  płaszczyźnie, przechodzącej przez słoń
ce; popiera ją również stwierdzony przez 
Houzeau brak dostrzegalnej paralaksy, 
a oba te ważne zjawiska wym agają j  

w łaśnie odrzucenia 'innych prób w ytłu
maczenia św iatła zwierzyńcowego.

A  prób tych było sporo. Z pięknego 
szeregu własnych obserwacyj Jones do
szedł do przypuszczenia, że źródłem  
św iatła zodyakalnego jest pierścień m gła
w icow y, podobny do pierścieni Saturna, 
otaczający kulę ziemską wewnątrz orbi
ty  księżyca; co wszakże z wykazaną 
w  20 lat później (1875) przez Houzeau

nieobecnością paralaksy pogodzić się nie 
da. Niemniej staranny przegląd tej sa
mej seryi obserwacyj pobudził Serpiere- 
g o  (1876) do twierdzenia, że św iatło  
zwierzyńcowe jest zjawiskiem czysto 
ziemskiem, podobnem do zorzy pół
nocnej.

I analiza widmowa niewiele przyczy
niła się do wyświetlenia natury zajmu
jącego nas zjawiska; albowiem, gdy  
Angstrom sądził, że w widmie św iatła  
zodyakalnego dostrzegł linię zorzy pół
nocnej, Wright twierdził ze stanowczo
ścią, że nie różni się ono wcale od widma 
słonecznego; nadto, jakeśmy wspomnieli, 
odkrył on ciekawą własność polaryza
cyjną tego światła.

Przytoczym y wreszcie wyniki z dwu 
najświeższych rozpraw o św ietle zodya
kalnem.

M. W olf w przytoczonej już powyżej 
rozprawie (1900) na podstawie ścisłych  
obserwacyj i pomiarów, dochodzi do 
wniosku, że soczewka z ciałek kos
micznych, wywołująca zjawisko św iatła  
zwierzyńcowego, otacza słońce w płasz
czyźnie równika słonecznego. Tak na
chylenie bowiem osi zjawiska względem  
ekliptyki, jak i długości w ęzła wstępują
cego zgodne są z odpowiedniemi ilościa
mi dla równika słońca.

Inny znany astronom H. Seeliger 
w rozprawie, umieszczonej w  r. 1901 
w  Sprawozd. Akad. Monach, p. t. „Ueber 
kosmische Staubmassen und das Zodia- 
kalłicht“, w  związku z ogólnemi swe mi 
badaniami nad oświetleniem  mas złożo
nych z „pyłu kosmicznego", zatrzymuje 
się długo nad wytłumaczeniem św iatła  
zwierzyńcowego. Przez masę „pyłu ko
sm icznego1* rozumie on ciałka, których 
średnica małą jest w  porównaniu z ich od
ległością. Zdaniem Seeligera następująca 
teorya św iatła zodyakalnogo uwzględ
niająca już obserwacye Marchanda i Ma- 
ksa W olfa, jest najprostsza.

Przestrzeń układu słonecznego rozcią
gająca się dookoła słońca aż poza orbitę 
ziemi, zapełniona jest cząstkami pyłu  
kosmicznego, odbijającemi św iatło s ło 
neczne. Obłok tego pyłu ugrupowany 
jest w  płaszczyźnie, w  której leży os
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św iatła zwierzyńcow ego, tak że w  kie
runku prostopadłym do tej płaszczyzny  
rozpościera się ona w zględnie niedaleko. 
Poniew aż św iatło zodyakalne nie w yka
zuje, jak się zdaje, stałych różnic, zaw i
słych od pór roku, tedy w  płaszczyźnie 
tej rozpościera się nasz obłok jednakowo 
w e wszystkich kierunkach. W  ogólnych  
w ięc rysach obłok pyłu kosmicznego 
będzie posiadał kształt kręgu obrotowe
go, którego środek leży w  słońcu i któ
ry sięga aż poza orbitę ziemi. Gęstość 
rozkładu masy prawdopodobnie maleje 
z odległością od słońca; m ożliw e jest, 
że masa ta rozpościera się daleko za 
ziemię, ale jest tam w  każdym razie 
bardzo rzadką, a przeto pozbawioną  
znaczniejszego wpływu.

. Seeliger tłum aczy „odblask“ po prze
ciwnej stronie nieba przez szczególny  
rodzaj odbicia św iatła, w łaściw y ciałom  
o szorstkiej powierzchni. W  pozycyi 
przeciwstawienia odrzucają one znacznie 
więcej światła, niżby wypadało ze zw y 
kłych, odnoszących się głów nie do ciał 
o powierzchniach gładkich, praw odbija
nia. Już nasz księżyc jak również małe 
planety nastręczają ciekawe przykłady 
takich anomalij.

W idzimy tedy, że w  najnowszych cza
sach zagadka światłajjfzwierzyńcowego  
znacznie się do rozwiązania zb liży ła : 
w  dziedzinie obserwacyi W olf zapocząt
kowuje ścisłe i pewne badanie zjawiska 
zapomocą specyalnego przyrządu foto
graficznego, a jednocześnie płodna i do
niosła dla w ielu kwestyj ciemnych teo
rya oświetlonych mas pyłu kosmicznego, 
rozwijana przez Seeligera, bezpośrednie 
znajduje zastosow anie do wytłum aczenia  
św iatła zodyakalnego.

M. H. Horuńtz.

O DZIEDZICZENIU 
POTWORNOŚCI.

Teratologia w spółczesna rozpatruje zja
w iska potworności jako objawy pla
styczności [ustrojów żyw ych, a najcięższe

naw et zboczenia morfologiczne winny- 
być rozważane jako przejaw zmienności- 
Zmienność, prowadząca do wytwarzania, 
nowych odmian, ras, gatunków, może; 
czasami wytwarzać istoty o bardzo od
miennej od rodzicielskiej budowie, która  
w  otaczającem je środowisku nie znaj
dują odpowiednich warunków istnienia  
i g in ą : są to t. zw. potworności d o  
życia niezdolne. Wiadomo, że od naj
cięższych postaci potworności, aż d o  
lekkich t. zw. zboczeń, można wyśledzić- 
cały szereg przejść pośrednich, lekkia  
zaś zboczenia często m ogą być stanow 
czo uwTażane za objaw zmienności, dą
żący do wytworzenia nowej odmiany.

W iadomo, jak ważną kw estyą j e s t  
dziedziczenie takich zboczeń nieznacz
nych, tą drogą bowiem utrwalić si% 
m ogą odmiany nowe; rozszerzając to< 
zagadnienie dochodzimy do sprawy dzie
dziczenia potworności w ogóle.

Jeden z tw órców  teratologii nowocze
snej, Izydor Geoffroy-Saint-Hilaire, przy
puszcza możność dziedziczenia w szelkich  
potworności—za wyjątkiem potworności 
złożonych. Darwin w  swej „Zmienności 
roślin i zw ierząt11 m ówi o dziedziczeniu  
„potworności wrodzonych11. D ziedzicze
nie zboczeń bardzo nieznacznych,jak np* 
albinizm, polegający na wrodzonym bra
ku barwnika, jest faktem znanym po
wszechnie. Tak np. odmiana myszy bia
łych przedstawia albinizm utrw alony  
dziedzicznie a tak stale, że posłużył on 
naw et do badań doświadczalnych nad  
telegonią (p. W szechśw. z r. 1901 nr. 6)_

Niezmiernie ciekawy przypadek albi- 
nizmu ukrytego u ojca opisany został 
przed czterdziestu laty  przez C oindea: 
pewien człowiek, zupełnie normalny, 
miał z dwu żon troje dzieci, dotknią- 
tych  albinizmem zupełnym. Mamy tu  
do czynienia jakby z „wybuchowem11 po
wstaniem  potworności (odmiany now ej 
w  pojęciu H. de Yriesa?).

Dziedziczenie anomalij w  rodzaju war
g i zajęczej było stwierdzone przez Lu
casa i  Darwina. Przecież przed nim i
I. Geoffroy-S.-Hilaire przeczył m ożliwo
ści dziedziczenia tego zboczenia.

U  człow ieka najbardziej jaskrawo dzie-
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dzicznemi są zboczenia dotyczące koń
czyn, a szczególniej ilości palców. D zie
dziczy się zarówno brak palców u rąk 
lub nóg, jako też i nadmierna ich ilość. 
P odług w ielu w  tym względzie obser- 
wacyj, w  dziedziczeniu braku palców  
wybitnym  nader jest w pływ  ojca.

Przypadki wielopalczastości (polydakty- 
lii), a szczególniej sześciopalczastości 
dziedzicznej|są cytowane niezmiernie czę
sto. Anomalia ta występuje daleko czę- j  

ściej na rękach, niż na nogach, i dzie
dziczy się z ogromną uporczywością. 
W zmianki o tej anomalii dziedzicznej 
spotykają się już w  Biblii i pod ich 
wpływem  Leonardo da Yinci w  swej 
słynnej „W ieczerzy11 namalował jednego 
z apostołów z ręką o sześciu palcach. 
P odług Maupertuisa istnieją rodziny sze- 
ściopalczaste, gdzie zboczenie to było 
dziedzicznem aż do czwartego pokolenia. 
Toż samo stwierdził słynny antropolog 
P. Broca. Ciekawemi bardzo w  tej mie
rze są badania doświadczalne L. Marti- 
n e ta : udało mu się drogą doboru sztucz
nego utrwalić wielopalczastość u kur
cząt, a to w  ciągu czterech pokoleń. 
r Obserwowano też u ludzi w ielopalcza
stość dziedziczną, lecz dotykającą jednej 
tylko płci, m ianowicie wyłącznie męż
czyzn. Częstem jest jednakże obustron
ne dziedziczenie tego zboczenia. Tak 
np. w  końcu wieku osiemnastego wszy- j 

scy mieszkańcy wioski francuskiej Ey- 
caux, którzy od czasów bardzo dawnych 
łączyli się w yłącznie pomiędzy sobą, byli 
dotknięci sześciopalczastością u rąk i nóg. 
P o pewnym czasie anomalia ta znikła, 
a to wskutek późniejszego zawierania 
m ałżeństw z mieszkańcami w iosek oko- j  

licznych.
Co do potworności bardziej ciężkich, | 

jak np. przypadki braku zupełnego koń
czyn, nie można dotąd nic pewnego po- ; 
wiedzieć. W  znacznej jednak większości '■ 
przypadków znanych i zbadanych do
kładnie, ciężkie przypadki t. zw. ektro- 
m elii przeważnie się nie dziedziczyły.

W zrost wybitnie karłowaty lub olbrzy
mi zaliczanym jest do potworności. Otóż 
co dotyczę znanych w  historyi karłów, 
to zazwyczaj w ydaw ały one potomstwo

zupełnie normalne : znane w  tym w zglę
dzie próby Katarzyny Medycejskiej w y 
tworzenia rasy karłów dały wyniki ujem
ne. Zresztą większość „słynnych11 kar
łów  przedstawia się wobec krytyki póź
niejszej jako dotknięta zboczeniami nie 
teratologicznej lecz patologicznej natury, 
co oczywiście zasadniczo zmienia istotę 
rzeczy.

Olbrzymi również najczęściej wydają 
potomstwo o wzroście zwykłym, a czę
sto dotknięci są bezpłodnością zupełną. 
Pozatem z pomiędzy lżejszych potwor
ności wymienić należy wielosutkowość 
(polymastia), która jest bezsprzecznie 
dziedziczną, jak to już w  r. 1817 stwier
dził A. de Jussieu.

W iele ras zwierząt i roślin udomowio
nych przedstawia niewątpliw ie odmiany 
teratologiczne, utrwalone drogą dzie
dziczności. Znanym np. jest przytoczo
ny przez Darwina fakt utrwalenia rasy 
owiec o bardzo krótkich kończynach, 
która zapomocą odpowiedniego doboru 
została wyprowadzona z paru przypad
kowo zauważonych potwornych osobni
ków. Gdy taka rasa potworna rozmna
ża się należycie i przestanie razić nas 
wypaczeniem swych kształtów —wówczas 
zwykliśm y ją uważać za „normalną11, bo 
i jest ona nią w istocie. Mimowoli przy
chodzi tu na myśl określenie potworno
ści, podane w 1605 roku *) przez terato- 
loga francuskiego R io la n a : „ ...novum  
est & deforme, itaąue monstrosum11. N ie
mniej przeto, gdy będziemy porównywali 
niektóre rasy zw ierząt domowych z ich 
formami pierwotnemi w  stanie dzikim, 
możemy w pewnych przypadkach odróż
nić odmiany, powstałe wskutek utrwa
lenia nagle występującej potworności, 
od ras wytworzonych drogą powolnego  
nagromadzania się niewidocznych zmian 
organizacyi. Tak np. Guinard w  swoim  
„Precis de T eratologie11 podaje jako 
przykład „potworności kończyn, które 
stały się charakterystycznemi dla pew
nych rasa, rasę kur o nadmiernie krót
kich nogach, a obok mówi o jamniku,

0 „De Monstro nato Lutetiae anno Domini 
MDCY disputatio philosophica11. Cap. I.
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jako o również potwornej odmianie. Zda
je mi się wszelako, że w  tym drugim  
przypadku mamy do czynienia z rasą, 
powstałą wskutek długotrwałych zmian 
przystosowawczych. O czywiście różnice 
pomiędzy jednym a drugim sposobem  
powstawania odmian muszą być w yłącz
nie natury ilościowej, a nie jakościowej.

Zdarzają się i utrwalenia dziedziczne 
cech bardziej ważnych, niżeli wym ienio
ne wyżej anomalie kończyn. Pom iędzy 
1552 a 1760 r. zauważono w  Chili zja
wianie się wśród stad bydła rogatego  
osobników o szczególnie zniekształconej 
czaszce: dolna część kości nosowych
i górne szczękowe były wstrzymane 
w  rozwoju, wskutek czego żuchwa za
krzywiała się potwornie ku górze i cała 
czaszka - nabierała cech w ybitnego pro- 
gnatyzmu dolnego (brachygnatyzmu gór
nego). Odmiana ta została utrwalona 
dziedzicznie i obecnie jest nader roz
powszechniona w  Chili pod nazwą wołu  
„nata“.

Szczególnym i lubownikami utrwalania 
zapomocą doboru sztucznego, przypadko
w o trafiających się zboczeń potwornych, 
są chińczycy. Z pomiędzy ras zw ierząt 
potwornych hodowanych przez nich, 
wymienimy tu potworną odmianę owiec, 
zwanych Y ung-ti: owce te odznaczają 
się brakiem zupełnym uszu zewnętrznych, 
co stanowi zboczenie, uważane w  tera- 
to log ii za dosyć ciężkie.

Jeszcze ciekawszą jest rasa potworna 
pewnej odmiany rybki złotej, w yhodo
wana również przez chyńczyków. Mia
nowicie, w rasie Cyprinus macrophtal- 
mus (t. zw. rybka-teleskop), odznaczającej 
się skróconą g łow ą i dużemi w yłupiaste- 
mi oczyma, utrwalili oni dosyć poważną  
potworność, polegającą na widełkowatem  
rozdwojeniu tylnej części ciała, wskutek  
czego ogonow a część kręgosłupa, wraz 
z mięśniami, nerwami i t. d. oraz z płe
twam i ogonowemi, jest podwojoną zu
pełnie. Potworność ta jest wyraźnie 
dziedziczną i dotknięte nią osobniki 
mnożą się bardzo łatw o w  akwaryach  
europejskich, przyczem zaw sze p osia
dają dwa ogony. Czasami jeden z tych  
ogonów, prawy lub lewy, jest nieco

mniejszy od drugiego, lecz rozdwojenie 
występuje zawsze *). Ze względu, że 
rozdwojenie to rozciąga się na znaczną 
dosyć część kręgosłupa (3—4 cm wobec 
długości całej rybki od 12 do 15 cm), 
musimy uzać fakt ten za bardzo poważny  
przypadek dziedziczenia ciężkiej potwor
ności. Ciekawemi niezmiernie byłyby  
badania embryologiczne nad zarodkami 
dwuogonow ego Cyprinus macrophtalmus, 
szczególniej nad wczesnemi stadyami 
pow staw ania owego rozdwojenia, lecz, 
o ile mi wiadomo, poszukiwań w  tym  
kierunku dotąd jeszcze nie robiono.

Przechodząc obecnie do potworności 
złożonych, musimy zatrzymać się nad 
sprawą usposobienia dziedzicznego do 
wydawania na św iat bliźniąt. A czkol
w iek pomiędzy potwornościami złożone- 
mi a normalnemi bliźniętami ludzkiemi 
trudno jest dotąd ustanowić szereg n ie
przerwany form pośrednich, a w ielu au
torów przypuszcza, że są to zjawiska 
o zupełnie różnych początkach, niemniej 
przeto ośmielę się twierdzić, że zarówno 
powstawanie bliźniąt, jak potworności 
podwójnych np. u człowieka lub ssących—  
zależy od w łaściw ości w  konstytucyi 
ja jn ik a ... Otóż co dotyczę bliźniąt, 
to w iele nader obserwacyj zdaje się 
przemawiać na korzyść przypuszczenia 
o istnieniu skłonności dziedzicznej do 
wydawania potomstwa bliźnięcego. Przy
kłady takie podają: Quatrefages, Dareste, 
Bertillon, Martin i wielu innych. Cieka
wym  w  tej mierze jest fakt, podany 
przez Bóhma o pewnej kobiecie, która 
pochodząc z rodziny, w której bliźnięta  
nader często się trafiały, wydała na 
św iat córki zrośnięte ze sobą w  okolicy  
mostka (xiphopagia).

Z drugiej strony w  tych rzadkich 
przypadkach, gdzie istoty potworne

') Kilka egzemplarzy żywych Cyprinus 
macrophtalmus z podwójnemi ogonami wi
działem w tym roku w pracowni prof. Giar- 
da w Paryżu. Niektóre miały rozdwojenie 
niesymetryczne, lecz większość posiadała oba 
ogony jednakowo zupełnie rozwinięte. Obie 
płetwy ogonowe wykonywają współcześnie 
ruchy sterowe, co ma miejsce również i u osob
ników wykazujących asymetryą w tych czę
ściach zdwojonych.



N r  52  WSZECHSWIAT 8 2 5

z dwu osobników złożone pozostawiały  
po sobie potomstwo, te ostatnie prawie 
zawsze było zupełnie normalne. Tak 
np. słynni bracia Syamscy mieli 22 dzie
ci najzupełniej normalnych. W opisa
nym przez Buxtorffa przypadku hetera- 
delfii u człowieka (potworność ta polega 
na tem, że jeden z dwu zrośniętych  
ze sobą osobników jest daleko mniejszy 
od drugiego i brak mu zazwyczaj gór
nej okolicy ciała), osobnik dotknięty tą  
potwornością został ojcem dzieci zu
pełnie zdrowych i normalnie zbudowa
nych.

Z drugiej strony prawie zawsze po
tw ory złożone mają rodzeństwo normal- • 
ne. Stosuje się to przynajmniej do 
w szystkich potworów ludzkich znanych 
w  teratologii. Inaczej przecie rzecz się 
ma u ptaków. P iszący te słowa miał 
sam sposobność stwierdzenia niejedno
krotnie, że np. napotkać można kury, 
znoszące, w  pewnych odstępach czasu, 
jaja, w  których rozwijały się zarodki 
z zaczątkami dwu lub naw et więcej 
osobników. W  przerwach pomiędzy ta- 
kiemi jajami też same kury składały j  

i  jaja normalne. To tamo stosować sie 
może i do t. zw. „jaj podwójnych", t. j. 
zawierających po dwa żółtka w jednej 
skorupie. Pakt ten, ściśle stwierdzony 
przez Broca i Darestea, jest dobrze zna
ny wszystkim  hodowcom ptaków.

Z faktów przytoczonych powyżej moż
na wysnuć wniosek, że ciężkie przypad- j  

ki potworności, szczególniej zaś potwor- j  

ności złożonych, naogół drogą dziedzicz
ności przekazywane nie są. Odwrotnie— 
przypadki lżejsze, t. j. takie, w  których j  

dotknięte niemi osobniki nie stają się ; 
przez to do życia niezdolne, i które może- I 
my poczytyw ać do pewnego stopnia za I 
nowo powstające odmiany—przeważnie 
są dziedzicznemi. Znaczenie biologiczne 
faktu tego zdaje mi się być dosyć łat- 
wem do zrozumienia. O ile przypadki 
potworności są wyrazem zmienności 
ustrojów, dążącej do powoływania do 
życia wciąż nowych odmian, ras, gatun
ków i t. d., to tylko zmiany względnie 
nieznaczne, t. j. nie będące w  zbyt w iel
kiej sprzeczności z odziedziczoną przez

czas dłuższy przez przodków organiza- 
cyą, a tem samem bardziej odpowiada
jące istniejącym warunkom zewnętrz
nym, mogą liczyć na ostanie się w  w al
ce o byt. W szelka zaś postać gw ałtow 
nie od podobnych sobie istot odbiegają
ca, znajduje się w środowisku zbyt dla 
w ym ogów  istnienia swego nieodpowied- 
niem, co oczywiście musi odbić się i na 
jej płodności. Przypadki zaś potworów  
płodnych, lecz wydających na świat po
tom stwo normalne, musimy zaliczyć do 
kategoryi nie-dziedziczących się zboczeń, 
nabytych w ciągu życia indywidualnego, 
w danym razie zarodkowego.

W idzimy, że zagadnienie o dziedzicze
niu potworności jest tak samo ciemnem 
i w  olbrzymiej większości przypadków  
trudnem do rozwiązania, jak i zagadnie
nie o dziedziczeniu „normalnych" cech 
morfologicznych. W  danym przypadku, 
jak i we wszystkich inuych, tak zagad
nienia, zadawane przez teratologią, jak  
i jej metody badania są i muszą być też 
same, co i zagadnienia i metody t. zw. 
„embryologii normalnej". D w ie te nau
ki rozwijały się historycznie w jaknaj- 
ściślejszej zależności wzajemnej i nadal 
w  ten sam sposób rozwijać się muszą. 
Punktem zetknięcia się tych dwu nauk 
będzie zawsze nieograniczona, n iew y
czerpana dziedzina indywidualnych w a
hań rozwojowych, z których tworzą się 
bądź odmiany nieznaczne, bądź znie
kształcenia potworne.

Na zakończenie zwrócić muszę uw agę  
na pewną kwestyą, do której jeszcze 
mam zamiar powrócić w jednym z naj
bliższych numerów W szechświata. Cho
dzi mi mianowicie o ścisłe rozgranicze
nie dziedziczności teratologicznej od dzie
dziczności patologicznej. Odziedziczenia 
zboczeń organizacyi, polegających na 
uwstecznionym, wstrzymanym, nadmier
nym lub zmienionym w ogóle wzroście 
narządów lub okolic ciała, nie należy 
brać za jedno z dziedzicznością stanów  
patologicznych, lub też skłonności do 
tych stanów. Dziedzina teratologii w in
na być ściśle oddzielona od dziedziny 
patologii, a to ze względu, że w  isto
tach potwornych wszystkie tkanki po
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szczególne są zupełnie normalne i zdro
we, a potworność sama polega w yłącz
nie na wzroście od zw ykłego  różnym. 
Określenie zaś, jakoby teratologia nie 
miała być niczem innem, jak patologią  
zarodka, jest zgoła naciąguiętem  i nie- 
słusznem. Zdarzają się coprawda przy
padki, w  których obok zmian teratolo- 
gicznych w rozwoju napotykają się i ob
jawy patologiczne, lecz przynależność 
przypadków tych do dziedziny teratolo- 
gii jest obecnie w  sposób poważny za- 
kwestyonowana (E. Rabaud). Zjawiska 
potworności winniśmy rozważać jako  
przejawy zmienności, powołującej do ży 
cia w iele odmian, z których następnie 
dobór dobór naturalny utrwala jedne, 
drugie zaś na zagładę skazuje. W  jed
nym z niedawnych numerów naszego  
pisma prof. J. Nusbaum, m ówiąc o stwier
dzonym przez H. de Yriesa fakcie na
głego, „ w ybuchow ego“ powstawania od
mian w  jednem pokoleniu w iesiołka ol
brzymiego (Oenothera gigas), nazw ał 
zjawisko to objawem teratologicznym . 
Przykład ten ilustruje najlepiej znacze
nie biologiczne zjawisk p otw orności: są 
one wyrazem dążenia do wytw orzenia  
odmian nowych; zazwyczaj zmiany te 
są bardzo nieznaczne, nie uderzają oczu 
badacza i dopiero nagromadzenie się ich 
przez czas dłuższy wyraża się w  formie, 
nadającej się do zaregestrowania układ- 
niczego. Obok jednak takich zmian po
wolnych, zdarzają się i nagłe, zw ane 
przez nas potwornemi, zmiany, w ytw a
rzające odrazu obfity ma tery ał dla se
gregującego działania doboru natural
nego.

Jan Tur.

OTRZYM YW ANIE  
CIENKICH W ARSTW  METALOW YCH  
ZAPOMOCĄ PROMIENI KATODALNYCH.

Wiadomo, że podczas wytw arzania  
promieni katodalnych w  gazach rozrze
dzonych, cząsteczki ciała, służącego za 
katodę, zostają odrywane i rozrzucane 
w  przestrzeni, otaczającej oba bieguny.

| To zjawisko zużytkowano już w  Ame
ryce do wyrobu zwierciadeł i oporników  
z platyny. S. H oulleyigne stwierdził, że  

! w  ten sposób na dowolnym podkładzie 
(np. na szkle, metalu i t. p.) można, 
otrzymać cienkie, trzymające się podkła- 

[ du, w arstw y pewnych metalów jako to :
1 platyny, palladu, żelaza, niklu, kobaltu,
! miedzi, bizmutu, złota, srebra, cynku 

i cyny. Inne metale dadzą się, zapewne, 
również użyć do tego celu, ale odpo
wiednich prób jeszcze nie robiono. W ę- 

\ g iel natomiast, pomimo doświadczenia, 
trwającego 7 godzin, nie dał żadnego  
osadu widocznego. Złoto daje bardzo 
piękny osad, mający w  św ietle przecho- 

I dzącem kolor zielony i własność silnego  
odbijania promieni. Srebro w  doświad- 

| czeniach H oullevignego dawało osady 
o bardzo różnej grubości. Ciekawe zja
wisko dostrzeżono badając osad miedzia
ny. W św ietle przechodzącem osad ten  
posiadał najpierw na całej przestrzeni 
jednostajny kolor zielony, potem zaś, po
czynając od brzegów płytki szklanej, na 
której został otrzymany, zaczęła w ystę
pować zmiana w zabarwieniu osadu, 
który przybierał stopniowo kolor żółty, 
a jednocześnie staw ał się bardziej prze
zroczysty. H oulleyigne przypuszcza, że 
proces krystalizacyi, dający się łatw o  
spostrzedz pod mikroskopem i powodu
jący zmianę zabarwienia, został przerwa
ny ponieważ cienka warstwa osadu me
talicznego nie wystarczała do tworze
nia się kryształów i dlatego też osad 
nie przyjął jednostajnego żółtego zabar
wienia.

Zachowanie się otrzymywanych osa
dów jest w ogóle bardzo rozmaite. Bar
dzo łatw o otrzymywane osady kobaltu, 

i niklu i żelaza nie rysują się przez po- 
| cieranie suknem, natomiast osadom sre

bra szkodzi nawet oczyszczanie zwykłym  
pędzlem. Największe zajęcie budzą cie- 

j  niutkie warstewki metalu otrzymywane 
i na szkle. D la wytworzenia tych osadów  
| m etalowych umieszcza się płytkę szkla- 
; ną, mającą około 20 cm2 powierzchni,
! na szerokiej, poziomo umieszczonej, ano

dzie z glinu. N a 12— 15 mm ponad tą  
ostatnią znajduje się, również pozioma
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płytka katody, utworzona z tego meta
lu, którego osad chcemy otrzymać. Całe 
urządzenie umieszcza się pod dzwonem  
szklanym, w którym wytwarza się próż
nię taką, aby ciśnienie nie przekraczało 
setnych części milimetra. Prąd elektrycz
ny otrzymuje się z cewki wtórnej, przy
rządu indukcyjnego Ruhmkorfa (system  
Ducreteta z przerywaczem niezależnym). 
Przestrzeń ciemna Hittorfa, otaczająca 
katodę, dochodzi prawie do płytki szkla
nej, która ma być pokryta metalem. 
Działanie prądu elektrycznego rozpoczyna 
się od wydzielenia, zawartych w  kato
dzie, gazów , które się ulatniają, zanim 
metal zamieni się w  pył. Bouty rzucił 
w  tej sprawie zapytanie, czy w  niektó
rych przypadkach, kiedy metal, służący 
za katodę, jest zanieczyszczony dom iesz
kami innych metali, nie następuje naj
pierw oddzielenie tych w łaśnie domie
szek, tak, że skład chemiczny osadu był
by niepewny. H oullevigne odpowiada 
na to, że w jednem ze swych doświad
czeń użył za katodę srebra, zawierają
cego miedź i w  rezultacie katoda pokry
ła się warstwą miedzi. Można to obja
śnić tylko w  ten sposób, że z katody 
uwolniło się najpierw srebro i utworzyło 
osad na anodzie, zawarta zaś w  srebrze 
miedź pozostała na katodz e, tworząc na 
jej powierzchni wspomnianą powyżej 
warstwę miedzi. W yniku tego doświad
czenia niepodobna, wszakże, uogólniać, 
gdyż w innych przypadkach przebieg 
doświadczenia może być wręcz przeciw
ny, t. j. może się zdarzyć, że domieszki 
oddzielą się od katody prędzej niż me
tal zasadniczy.

Pierw szy okres doświadczenia, t. j. 
w ydzielanie się zawartych w  katodzie 
gazów , trwa szczególniej długo, gdy 
używam y platyny, a przedewszystkiem  
palladu. Po zamknięciu tego okresu, 
zaczynają się oddzielać od katody czą
steczki danego ciała i osiadają w części 
na przeciw ległej płytce szklanej, w  czę
ści zaś na anodzie metalicznej. Skoro 
się sądzi, że osad nabrał żądanej grubo
ści, przerywa się proces twórczy, ochła
dza cały przyrząd, wpuszcza powietrze 
i  wyjmuje płytkę, pokrytą warstwą me

taliczną. Otrzymanym osadom metalo
wym można nadawać wszystkie stopnie 
przezroczystości, aż do nieprzezroczysto- 
ści, stosownie do długości trwania dzia
łania prądu elektrycznego (kilka godzin,

, aż do kilku dni'. Grubość otrzymywa
nych warstw nie jest dokładnie jednako- 

| wa; przyrząd, użyty do doświadczeń, 
dawał warstwy cieńsze w środku i na 
przekątnych płytek szklanych. Osady,

| zwłaszcza miedziane, wykazują, w łaści
w e cienkim płytkom, zjawiska iryzacyi. 
Posiadają w znacznym stopniu zdolność 
odbijania i trzymają się płytki szklanej 
tak mocno, że można je osuszać zapo
mocą pędzla lub bibułki angielskiej. 
Houllevigne zapomocą doświadczeń w y
kazał, że w warstw ie bizmutu, umiesz
czonej w  polu magnetycznem, o sile 2 250 
jednostek, nie wystąpiły żadne zmia
ny w  jej oporze elektrycznym ( =  26,90 
ohma). Już dawniej Leduc zauważył, że 

| czułość bizmutu na działanie magnetyoz- 
j ne zależna jest od jego budowy kry

stalicznej. Zdaje się więc, że bizmut, 
otrzymany zapomocą promieni katodal- 
nych, jest zupełnie bezkształtny. Próby 
nadania temuż bizmutowi budowy kry- 

| stali cznej przez rozgrzewanie do 350° 
j  nie udały się, ponieważ w takiej tempe- 
j  raturze zmieniają się własności metalu.

2) Przezroczyste warstwy żelaza, wy- 
j stawione na działanie elektromagnesu 

w  przyrządzie Kumhorfa pozwalają z ła 
tw ością na stwierdzenie rotacyjnej siły  
magnetycznej. Zmiana siły pola m agne
tycznego o 12 250 jednostek wynosiła 
obrót pola o 1°18'.

w. w.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

Redakcya Wszechświata pomieściła uprzed- 
| nio w jednej ze swoich „Kronik naukowych" 

krótką relacyę o pracy francuskiego badacza, 
w której ów patryota zachwalał działalność 
wina francuskiego czerwonego na organizm 
zwierzęcy, a tem samem i ludzki. Według 
doświadczeń przeprowadzonych przez uczo- 

; nego, o którym mowa, wino francuskie nie- 
j tylko ma własność zwiększania wagi ciała, 
j  ale co jest najważniejszem dla francuzów, że 
I wpływa bardzo skutecznie na podniesienie
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płodności. Znakomite to odkrycie uczonego 
francuskiego, ma podwójną wartość dla jego 
ojczyzny; raz, że stanowi piękną reklamę dla 
wina, drugi raz dlatego, że wobec stwier
dzonego już niejednokrotkie zmniejszania 
się płodności u francuzów, głównie z powo
du powszechnego u nich alkoholizmu, podaje 
to odkrycie środek nowy, bardzo prosty, 
bardzo skuteczny, a przytem i przyjemny dla 
celów przyjścia do równowagi w płodności. 
Dla nas to odkrycie francuza miało podrzęd
ne znaczenie, albowiem i bez wina francu
skiego płodność u nas jest wystarczającą na 
razie, nawet budzi ona zazdrość u sąsiadów, 
skoro ją porównał pewien mąż stanu do 
płodności króliczej, ale tem nie mniej uwa
żam za stosowne dać wiedzieć o odkryciu 
tem nowiem i naszej publiczności.

Na wielce nieprawdopodobne rezultaty ba
dań uczonego francuskiego zwróciłem już 
w swoim czasie uwagę Redakcyi Wszech
świata, cytując dzieła bardzo poważnych 
autorytetów nauki i wykazując, że w nich 
są zawarte wręcz przeciwne zdania, które 
stwierdzają prawdę ogólnie dzisiaj w dziedzi
nie wiedzy przyrodniczej ustalonego przeko
nania, że alkohol jest zabójcą płodności i że 
zwyradnia w alkoholizmie spłodzone potom
stwo opojóic. Uwagi moje jednak nie odnio
sły pożądanego skutku, albowiem widzimy 
w „Kronice naukowej" Wszechświata, nr. 49, 
str. 780, nową już znowu apologię alkoholu. 
I tak, w notatce relacyjnej pod tytułem 
„Alkohol a trawienie", podano krótkie stresz
czenie pracy dv\ u uczonych mężów: Atwatera 
i Benedicta, pomieszczonej w naukowem cza
sopiśmie „National Academy of Sciences". 
Sprawozdawca powiada we Wszechświecie, 
„że badacze rzeczeni przeprowadzili doświad
czenia nad wartością alkoholu jako pożytuienia, 
w porównaniu z cukrem, mączką, tłuszczami 
i innemi składnikami zwykłych pokarmów... 
i że wyniki ich badań wykazały, że powyżej 
98% spożytego alkoholu utlenia się w orga
nizmie i że jego energia potencyalna, czyli 
utajona zamienia się w energią czynną, cy- 
netyczną, równie doskonale, jak energia wszel
kich zwykle używanych pokarmów. Zdaje 
się—powiada następnie sprawozdawca—że al
kohol bardzo skutecznie zapobiega zużywaniu 
się tłuszczów organizmu...  a o ile chodzi
0 całkowite zużycie energii pożywienia, drob
ną wyższość posiada tryb życia antyalkolioliczny, 
osobliwie, jeżeli organizm ma wykonywać 
znaczne wysiłki mięśniowe; wszakże różnica 
jest tak drobna, że leży w granicach błędu 
doświadczenia". Tyle tylko podaje sprawo
zdawca, ale i tego dostatecznie, ażeby każdy 
co przeczyta sprawozdanie z pracy dwu zna
komitych uczonych, drukowanej w nauko
wem czasopiśmie, godnej być streszczoną 
w poważnem wydawnictwie—mógł dojść do 
przekonania, że wszelkie dotychczasowe ba
dania nad działalnością alkoholu, uznające 
wszystkie trunki wyskokowe za truciznę, są 
błędne i że przeciwnie alkohol jest pożywie
niem, równie doskonaleni, jak cukier, mączka
1 t. d. Taką jest doniosłość sprawozdania, 
umieszczonego w łamach Wszechświata.

Niestety, na taki optymistyczny pogląd 
o działalności alkoholu tak ze strony uczo
nych angielskich, jak sprawozdawcy, a zara
zem prawdopodobnie i redakcyi Wszechświa 
ta, godzić się nie możemy, a to z powodów 
niżej przytoczonych.

1. Narazie chcemy zawierzyć rezultatom 
doświadczeń Atwatera i Benedicta i uznaje
my je za słuszne, lecz zwracamy tylko uwagę 
naszą na działalność alkoholu w stosunku do 
centrów nerwowych. Alkohol działa na 
ośrodki nerwowe, kierujące czynnościami tak 
zwanemi fizyologicznemi w sposób deprymu
jący, głównie podczas małej narkozy, a taka 
następuje już po użyciu niewielkiej ilości te
go nektaru. W czasie narkozy znaczniejszej 
występują zboczenia w czynnościach, więc 
nieprawidłowości fizyologiczne, szczególniej 
w sferze działalności wydzielniczej; doświad
czenia nasze, przeprowadzone nad rybami 
w instytucie zoologicznym we Lwowie, wy
kazały nadmierne wydzielanie śluzu w całym 
kanale pokarmowym i na całej powierzchni 
ciała. Następnie centry nerwowe kierujące 
czynnościami mięśni bywają silnie zaatako
wane, stąd niemożność utrzymania się na no
gach, drżenie rąk i t. p. Ale najpotężniejsza 
działalność alkoholu ześrodkowuje się głów
nie w sferze ośrodków nerwowych wyższych 
kategoryj, działalność ta „paraliżuje czynność 
ogniw wrażliwych dróg nerwowych, zawiesza 
sprawność fizyologiczno-psychiczną komórek 
mózgu, zatrzymuje bieg ich życia normalne
go, przerywa potok świadomości". Tych 
wszystkich objawów działalności alkoholu 
chyba nikt zaprzeczać nie będzie, bo nie mo
że; a więc prosty logiczny wniosek, że gdy
by alkohol miał wszystkie własności przypi
sywane mu przez autora, gdyby on jako pa
liwo w ciele organizmów miał to znaczenie 
co cukier, mączka i t. d., gdyby zresztą 
przewyższał nawet tamte pod względem swo
ich przymiotów, to już tylko z racyi szkodli
wej działalności jego na ośrodki nerwowe 
usunięty być winien z użycia i uznany za 
truciznę, to też żaden rozsądny fizyolog nie 
będzie zaliczać alkoholu do rzędu środków 
spożywczych, lecz go zamieści w rubryce 
środków szkodliwych.

2. A teraz rozpatrzmy działalność alkoho
lu jako źródła ciepła dla organizmu; przy
puszczamy wraz z autorami, że 98% alkoho-

; lu, wprowadzonego do organizmu, zostało
1 spalone i że się wytworzyła dana ilość cie

pła. Zachodzi pytanie, czy to ciepło idzie 
na korzyść istoty żyjącej, pojonej alkoholem? 
Otóż na to pytanie nauka odpowiada sta
nowczo, że nie idzie, albowiem wraz z wy
tworzeniem się ciepła, powiększa się nadmier
nie proces oziębiania, mianowicie wzrasta 
promieniowanie ciepła na zewnątrz wcale nie 
potrzebne, a tylko wywołane działalnością 
alkoholu, gdyż wskutek paraliżu naczyń 
włoskowatych całej skóry, te ostatnie rozsze
rzają się znacznie, przypływ krwi się po
większa i zamiast oczekiwanego ciepła, na
stępuje oziębienie.

3. Innych stron szkodliwości alkoholu nie 
podnoszę, każdy, kto się interesuje tym
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przedmiotem, znajdzie w tysiącznych już 
wydawnictwach popularnych i naukowych, 
wszystkie takie kwestye szeroko i wyczerpu
jąco traktowane. Mogę tu tylko zaznaczyć, 
że czy z tej, czy z owej strony rozpatrywać 
będziemy działalność alkoholu na organizm, 
przyznać będziemy musieli niezmierną jego 
szkodliwość, bez względu na to, w jakiej 
formie podawany bywa do użycia. Od nie
winnych miodów panieńskich poczynając, 
a kończąc na kartoflówce z fuzlem jest on 
zawsze i wszędzie trucizną, bo atakuje naj
delikatniejsze, a zarazem najcenniejsze tkanki 
naszego organizmu: narządy naszej duszy, on 
psuje je, niweczy, aż z istoty rozumnej, wy
tworzy nareszcie bydlę wstrętne.

Jeżeli zaś do tego wszystkiego dodamy 
jeszcze nędzę ludu roboczego, spowodowaną 
głównie z racyi nałogu obmierzłego, następ
nie demoralizacyą powszechną wskutek alko
holizmu, oraz tysiące i miliony przestępstw 
i zbrodni dokonywanych przez ludzi pijanych, 
dalej całe zastępy anormalnie wykształconego 
potomstwa alkoholików, gruźlicą, idyotyzmem, 
spaczeniem moralnem i fizycznem napiętno
wanego, to uznać będziemy musieli alkohol 
i wszystkie trunki wyskokowe, za najfatal
niejszą truciznę dla ludzkości.

Żadna obrona, czy to ze strony francuskich 
uczonych, reklamujących swoje wina, z któ
rych kraj ich ciągnie milionowe korzyści, 
czy też ze strony anglików, lub piwowarów 
niemieckich, zmienić zapatrywań i przekonań 
nauką uzasadnionych, nie potrafi.

Pragnąłbym najgoręcej, ażeby moje prze
konanie, które dziś jest już wyrazem myśli 
milionów ludzi miłujących ojczyznę i ludzkość 
całą, mianowicie: 1) że tylko abstynencya 
całkowita zaradzić złemu jest w stanie, 2) że 
inicyatywa, mająca na celu pokonanie nałogu 
odziedziczonego, wyjść powinna z łona ludzi 
wykształconych, a mających jeszcze zasób 
silnej woli, ażeby módz pokonać w sobie 
pociąg atawistyczny do gorzałki, 3) że ze 
strony towarzystw naukowych i redakcyj 
czasopism przyrodniczych i lekarskich po
winna być podjęta gorąca akcya skierowana 
ku temu, by wykazać całą szkodliwość alko
holu dla organizmu ludzkiego—-pragnąłbym, 
jak powiedziałem, z głębi mej duszy, ażeby 
te przekonania moje trafiły do przekonania 
Redakcyi, tak cennego, a dla nas wszystkich 
tak drogiego wydawnictwa, jakiem jest 
Wszechświat.

Dr. B. Dybowski.

Ogłaszając powyższą korespondencyą, pra
gniemy zapewnić czcigodnego jej Autora, że 
przez wydrukowanie wspomnianych artyku
lików chcieliśmy tylko spełnić jedno z na- 
szv^h zadań, t. j. powiadomić czytelników
v. ; rzedmiotach. które zajmują badaczów- 
przyrodników w danej chwili. Pismo nasze 
nie rości sobie pretensyi do stanowiska kie
rowniczego w sprawach społecznych. Ilekroć 
zaś podaje wiadomości o spostrzeżeniach no
wych, a tembardziej—o wysnutych z nich 
wnioskach, zawsze jest gotowe do zamiesz
czenia spostrzeżeń jeszcze nowszych, chociaż-

by poprzednie obalających, byle ściślejszych, 
a tembardziej skwapliwie daje głos przezor
niej i pewniej popartemu wnioskowaniu, nie 
kierując się nigdy doktrynerstwem ani upo
rem. Red.

SPRAWOZDANIE.

— Witołd Schreiber. Małżeństwo i jego dzieje.
1903. Cena 1 r. 75 k. Stronic 206.

W pracy tej autor zestawił wiele bardzo 
| ciekawych faktów i wyjaśnia dobrże powsta

wanie obyczajów rozmaitych, dotyczących 
małżeństwa. Wywody jednak, zaprzeczające 
racyi bytu hypotezie promiskuizrau, stanow
czo są zbyt pośpiesznie wyprowadzone i nie 
przekonywające.

Twierdzenia, opierające się na analogii— 
w zwyczajach teraźniejszych ludów niższych, 
nie zawsze mogą być użyte na poparcie lub 
zaprzeczenie, gdyż często zachodzi ogromna 

I wątpliwość, w jaki sposób powstał dany oby
czaj, a wyświetlenie tego niekiedy jest zu
pełnie niemożliwem.

Ilustracye wykonane są nieszczególnie i nie
które bardzo luźnie związane z myślą prze
wodnią pracy autora.

Korekta również przedstawia braki.
W każdym razie książka ta jest bardzo 

ciekawą i powinna zainteresować treścią swą. 
czytelników.

K. Stolyliwo.

KRONIKA NAUKOWA.

— Obserwacye słoneczne. P. J. Guillaume 
, ogłosił rezultaty obserwacyj, wykonanych 

w obser . atoryam w Lyonie przy pomocy 
przyrządu równikowego Brunnera o otworze 
0,16 m podczas 79 dni obserwacyi w trzecim 
kwartale 1902 roku. Ilość grup plam, jak 
również ich średnia powierzchnia zwiększyła 
się w porównaniu z kwartałem poprzednim, 
a mianowicie: zanotowano 11 grup wspólnie 
zajmujących powierzchnię 321 milionowych 
części, podczas gdy w kwartale poprzednim 
notowano 6 grup z powierzchnią 112 milio
nowych części. Rozkład tych grup na obu 
półkulach jest następujący : na południowej
3 grupy i północnej 8, podczas gdy poprzed
nio była 1 na południowej i 5 na północnej. 
Podczas 62 dni słońce było widziane bez 
plam, skąd wypada stosunek 0,78 prawie ta
ki sam, jak w kwartale przeszłym (0,79).

Również zwiększyła się liczba grup po
chodni, mianowicie: z 90 liczba ich doszła 
do 148, lecz za to ich wspólna powierzchnia 
zmniejszyła się z 29,0 milionowych czę
ści w kwartale przeszłym do 27,0. Naliczono 
ich na półkuli południowej 57 grup, na pół
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nocnej 91, podczas gdy rozkład ich w kwar
tale przeszłym b ył: na południowej 49 i na 
północnej 41 grup.

Biern.

—  Błękit nieba. Podczas niedawno odbytego 
kongresu Szwajcarskiego towarzystwa przy
rodniczego p. W. Spring z Liege wygłosił 
ciekawy odczyt o błękicie nieba.

Dotychczasowe objaśnienia koloru błękitne
go sklepienia niebieskiego p. Spring sprowa
dził do dwu typów: fizycznego, którego
główną zasadą są doświadczenia Tyndalla 
o oświetlaniu pary, i chemicznego, zasadza
jącego się na własnych kolorach ciał, z ja
kich się -składa atmosfera. P. Spring podda
je krytyce doświadczenia, które posłużyły ja 
ko zasada teoryi fizycznej, która znalazła 
podtrzymanie w godnej uwagi analizie ma
tematycznej, dokonanej przez lorda Raylei- 
gha, o odbiciu się światła od niezmiernie 
małych cząsteczek. Analiza ta wykazuje, że 
cząsteczki środowiska mętnego odbijają nad
zwyczaj wielką ilość promieni o krótkiej 
długości fali, tak że środowisko to zdaje się 
zaróżowionem podczas przechodzenia promie
ni i niebieskawem podczas odbicia się ich. 
Prócz tego płaszczyzna polaryzacyi w tikiem  
środowisku jest skierowana tak samo jak 
w doświadczeniach Tyndalla.

Otóż p. Spring zgasiwszy zapomocą odpo
wiedniego ciała absorpcyjnego promienie nie
bieskie idące ze sklepienia, zauważył i w tym 
przypadku również polatyzacyą. Jednakowoż 
lakt ten nie może być jeszcze dostateczną 
podstawą do twierdzenia o optycznem pocho
dzeniu błękitu, ponieważ okazało się, że i in
ne promienie są tutaj również spolaryzowa
ne. Według teoryi lorda Rayleigha należałoby 
się prędzej spodziewać fioletowego zabarwie
nia nieba.

Zresztą pyły rozmaitego pochodzenia, któ
re zanieczyszczają atmosferę, nie podnoszą 
się wyżej ponad 1 000—2 000 m i ciężkość 
ich jak również i stan napięcia elektrycznego 
atmosfery czynią ich stan spoczynku niemoż
liwym.

Jako rozszerzenie rezultatów zdobytych 
przez p. L. Loreta, którego doświadczenia do
wiodły, że hypoteza ta nie jest ścisłą ani dla 
cieczy, ani dla ciał stałych, p. Spring wyka
zał jej niedostateczność nawet względem 
cząsteczek gazowych. P. Spring nie zgadza 
się również ze zdaniem Kagenbacha, który 
przypisuje „oświetlenie11 atmosfery warstwom 
jej o rozmaitej gęstości, które, krzyżując się 
wzajem, powodują odbicie się i załamanie się 
promieni świetlnych. Podług p Springa teo
rya ta, zgadzająca się bardzo dobrze z teo- 
ryą chemiczną błękitu nieba, nie może być 
przyjęta przez zwolenników teoryi fizycznej, 
albowiem nie objaśnia dostatecznie zabarwie
nia nieba.

P. Spring wykonał szereg doświadczeń ory
ginalnych, które dowiodły, że środowisko 
mętne nie wydaje się błękitnem dla obser
watora pogrążonego w niem, jeżeli to środo
wisko ma własny kolor błękitny. W sto
sunku do atmosfery p. Spring dowiódł, opie

rając się na rachunku, że tlen zawarty w po
wietrzu, nie przyjmując w rachubę ozonu 
i innych ciał, jest zupełnie wystarczającym 
do zabarwienia na błękitno środowiska. Roz
maita siła błękitu i zmniejszanie się jej 
w określonych kierunkach jest zależna od 
pyłu, zanieczyszczającego atmosferę. Niebo 
jest tem bardziej błękitne im mniej znajduje 
się pyłków w kierunku promienia wzroko
wego.

Biern.

— Badania nad szybkością światła. W listo
padzie roku przeszłego p. Perrotin zawiado
mił Akademią umiejętności w Paryżu o za- 
mi uze członków obserwatoryum w Nizzy 
przystąpienia wkrótce do szeregu nowych po
miarów szybkości światła zapomocą metody 
Fizeau z kołem trybowem pomiędzy pun
ktami : kopułą obserwatoryum a górą Yinai- 
gre w Esterel. Odległość pomiędzy temi 
punktami wyniki 46 km.

Po roku doświadczeń przy pomocy najsil
niejszych instrumentów obserwatoryum, mia
nowicie : lunety z objektywem 0,76 m w śred
nicy jako wysyłacza i drugiej z objektywem 
0,38 jako kollimatora, na zasadzie 11Ó0 do
świadczeń przeprowadzonych podczas najroz
maitszych stanów atmosfery, jako średni wy
nik dla szybkości światła w tysiącach ki
lometrów otrzymano ilość 299,86 +  0,08 
w próżni.

Biern.

— Wpływ trucizn na fermenty nieorganiczne.
P. H. C. Jones w Bulletin of the Johns Hop
kins Hospital podaje ciekawe przyczynki do 
kwestyi zachowywania się fermentów nieor
ganicznych pod wpływem trucizn.

Fermenty nieorganiczne są to ciała mine
ralne, które przyśpieszają pewne reakcye 
chemiczne, nie tracąc swych własności; ciała 
działające przez samę tylko swą obecność, 
przez zetknięcie, podobnie jak i enzymy. 
W’ taki sposób działają niektóre metale, 
przeważnie szlachetne, jak np. platyna, złoto, 
srebro, kadm i in., gdy znajdują się w cieczy 
w stanie zawiesiny, składającej się z nie
zmiernie małych cząsteczek tych metali; płyn 
taki pod najsilniejszemi nawet powiększe
niami wydaje się zupełnie jednorodnym. Że 
metale w tym przypadku nie są w stanie 
rozpuszczonym, dowodzą tego liczne fakty, 
jak np. tożsamość punktów zamarzania i pręż
ność pary fermentów nieorganicznych i cie
czy, w której znajdują się metale rozpylone. 
Są to więc pseudo-roztwory, roztwory kolo
idalne.

W pewnych razach te roztwory koloidalne 
metali, czyli fermenty nieorganiczne, zacho
wują się tak, jak i fermenty organiczne: 
zmieniają podobnie jak Mycoderma aceti 
w obecności tlenu alkohol na kwas octowy; 
działają jak inwertyna, rozkładają wodę utle
nioną i t. d. Wiadomo, że mała ilość fer
mentu organicznego może wykonać rozkład 
bardzo wielkiej ilości ciała—roztwory kolo
idalne metali zachowują się podobnie. Lecz,
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co najciekawsze, dodanie do fermentów nie
organicznych małej ilości ciał działających 
trująco na ustroje zwierzęce, jak np. kwasu 
cyanowodorowego, siarkowodoru i in., może 
zupełnie zniszczyć ich własności feimentowe, 
otruć je, tak, jak to widzimy w działaniu 
tych ciał na fermenty organiczne.

Koloidalny roztwór platyny rozkłada, jak 
wiadomo, wodę utlenioną. Dodając pewną 
oznaczoną ilość jakiegokolwiekbądź ciała, pa
raliżującego własności tego roztworu, można 
wyrazić stopień osłabienia fermentu nieorga
nicznego, biorąc jako kryteryum szybkość re- 
akcyi: dodanie np. 1 g kwasu cyanowodoro
wego do 2 milionów litrów wody platynowej 
zmniejsza o połowę szybkość reakcyi (roz
kładu wody utlenionej).

Prowadząc doświadczenie dłużej można ob
serwować ciekawy fakt stopniowego zmniej
szania się własności trujących kwasu cyanowo
dorowego i jednoczesnego odzyskiwania przez 
wodę platynowaną swych własności pierwot
nych. Ten sam wpływ i te same zjawiska 
widzimy i w działaniu kwasu cyanowodoro
wego na enzymy krwi W jednym i drugim 
przypadku kwas utlenia się i traci swe wła
sności trujące.

Jod również zmniejsza własności fermenta
cyjne roztworów koloidalnych platyny, lecz 
te własności nigdy już nie wracają,—są na- 
zawsze utracone.

Z innych ciał, powodujących zatrucie czy 
•otrucie fermentów organicznych, można wy
mienić następujące: sublimat, siarkowodór,
tlenek węgla, fosfor, arsen, cyanek rtęci, 
dwusiarczek węgla i in. Ciała więc działa
jące trująco na fermenty organiczne, działają 
w taki sam sposób i na fermenty nieorga
niczne,—na metale w stanie koloidalnym.

(Ii. Sc.). K. B.

— Fosfor w tkankach zwierzęcych. P. A. L.
Perciyal przedsięwziął badania nad zawarto
ścią fosforu w różnych narządach zwierzę
cych i ogłosił ich wyniki w Sprawozdaniach 
Akademii paryskiej. Autor dla każdego ro
dzaju fosforu, spotykanego w tkankach ustro
jów zwierzęcych (a wiadomo, że w organiz
mie zwierzęcym znajduje się on pod trzema 
postaciami: fosforu mineralnego, zwierzęce
go—leucyna, nukleiny—i organicznego), po
daje ilości, które są odniesione do 1000 g 
substancyi świeżej i wyliczone dla P.O.-,.

Wogóle najmniej fosforu posiadają kiszki 
(2,93 g), najwięcej—grasica (12,23). Co do 
poszczególnych postaci fosforu, t o : fosforu 
mineralnego najmniejszą ilość zawierają kisz- j 
ki (1,08>. największą—grasica, serce, trzustka 
{3,66—4,54); fosforu związanego—gruczoł tar
czowy, mięśnie, kiszki—najmniej (0,87—1,46), 
najwięcej zaś—grasica, mózg, trzustka i ją
dra (3,69—7,33); minimum fosforu organicz
nego w trzustce, grasicy, jądrach (0,13—0,27), 
maximum—w jajnikach, sercu i w mięśniach 
<1,93-2,82).

Pomijając fosfor mineralny i organiczny, 
z przytoczonych przez autora liczb widzimy, 
że najbardziej obfitemi w fosfor związany są 
tkanki młode i takie, które odznaczają się

największą działalnością fizyologiczną (mózg, 
płuca, serce).

Wahania ilości fosforu organicznego w tkan
kach są znaczniejsze, niż fosforu związanego;

1 grasica i jądra, narządy najbardziej bogate 
w fosfor związany, zawierają fosforu orga
nicznego zaledwie 0,02 ogólnej ilości znajdu
jącego się w tych narządach fosforu; również 
narządy trawienia zawierają stosunkowo bar
dzo małą ilość tego rodzaju fosforu : wynosi 
on np. w trzustce tylko ‘/ss całej ilości fosfo
ru. w wątrobie zaś i kiszkach—‘/io • Mięśnie,

1 jajniki, mózg i serce fosforu organicznego po
siadają najwięcej.

— Związek między wagą wątroby a wagą całe
go ciała. W Sprawozdaniach Akademii pary
skiej p. E. Maurel podaje wyniki swoich ba
dań nad stosunkiem między wagą wątroby 
a wagą całego ciała. P o s z u k i w a n i a  autor 
pizeprowadzał nad zwierzętami kręgowemi, 
mianowicie nad psami, jeżami, zającami, kur
czętami, gołębiami i in.; liczby podane przez 
autora wyrażają wagę wątroby w stosunku 
do 1 kg ciała zwierzęcia. Główniejsze wnio
s k i  są następujące:

1. U zwierząt dojrzałych na 1 kg ciała 
wypada ilość wątroby mniejsza, niż u zwie
rząt młodych.

2. Stosunek ten zależy również od rodza
ju pokarmu: u zwierząt trawożernych jest 
on mniejszy, niż u zwierząt mięsożernych.

K. B.

— Wieloszczety wód słodkich. P. Ch. Gravier 
na posiedzeniu Akademii paryskiej przedsta-

| wił referat o wieloszczetach słodkowodnych. 
Wieloszczety były uważane, jako zwierzęta 
wyłącznie morskie, lecz obecnie znana jest 

j  pewna ilość tych robaków, najzupełniej przy
stosowanych do życia w wodzie słodkiej. D o  

j  tych ostatnich należy np. Lycastris ouana- 
ryensis, z rodziny Nereidae, spotykany jak 
w morzu, tak i w wodach słodkich. Samice 
tego gatunku, napotykane w wodach słodkich, 
posiadają narządy rozrodcze i produkty płcio
we normalnie rozwinięte, co dowodzi zupeł
nego przystosowania się do środowiska, gdyż 
wiadomo, że i zwierzęta morskie, posiadające 
zdolność przystosowywania się do życia 
w wodzie słodkiej, przeniesione nagle do 
obcego środowiska, nie wytwarzają plemni
ków, a nawet resorbują już istniejące. Inne 
znów, jak np. Capitata, z rodziny Capitelli- 
dae, poddane takiemu doświadczeniu, giną 
w przeciągu kilkunastu minut. Do wielo- 
szczetów słodkowodnych, oprócz wymienio
nych, należą: Eisigella ouanaryensis, z rodz. 
Capitellidae, Manayunkia speciosa, Caobangia 
Billeti, Dybowscella Godlewskii i Dybow- 
scella baicalensis, z rodz. Serpulinae (opisana 
przez prof. J. Nusbauma).

W celu objaśnienia tych zjawisk przysto
sowywania się do środowiska obcego, J. Go- 
gorza y Gonzalez, opierając się na tym fak
cie, że niektóre zwierzęta morskie są odpor
niejsze na zgubny wpływ wody słodkiej 
w temperaturze niższej, zrobił przypuszczenie,
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że przystosowanie się form morskich do życia 
w wodach słodkich nastąpiło w epoce ochła
dzania się naszego globu. Lecz hypoteza ta 
jest w sprzeczności z takim np. faktem, że 
Lycastris ouanaryensis, wieloszczet Ameryki 
podzwrotnikowej, może żyć i rozmnażać się 
i w  słodkiej i w morskiej wodzie.

Doświadczenia, czynione w celu wykrycia 
wyników, niesprzyjających, życiu zwierząt 
morskich w wodzie zwyczajnej, wykazały, że 
wielkie znaczenie posiada wpływ temperatury 
środowiska, budowa ciała i stan fizyologicz- 
ny zwierząt, poddanych doświadczeniu. Zja
wiska osmotyczne działają prawdopodobnie 
na krew, protoplazmę i pierwiastki morfolo
giczne zwierzęcia; lecz w miarę stopniowej 
zmiany środowiska, zwierzę nabywa pewnej 
odporności, pozwalającej mu znosić wpływ 
takich czynników, które początkowo były 
dlań szkodliwemi.

______________  K. B.

ROZMAITOŚCI.

— Otto de Guericke. W roku bieżącym upły
nęła 300-tna rocznica urodzin wielkiego fizy
ka magdeburskiego de Guerickego, ur. 20

listopada 1602 r. w Magdeburgu, zm. 11 maja  
1686 r. w Hamburgu. Miasto Magdeburg ku 
uczczeniu pamięci swego wielkiego burmi
strza i większego jeszcze fizyka stawia mu 
z okoliczności tej rocznicy pomnik. Guericke 
wynalazł pompę powietrzną, którą wraz.ze 
słynnem doświadczeniem z półkulaińi magde- 
burskiemi demonstrował cesarzowi i książę
tom w' r. 1654 na sejmie w Ratyzbonie. 
Główne jego dzieło pt. „Ottonis de Guericke, 
Experimenta nova (ut yocantur) Magdeburgica 
de Yacuo Spatio“ wyszło w Amsterdamie 
w r. 1672. Zawiera ono ogromną ilość do
świadczeń nad próżnią; , prawie wszystkie 
eksperymenty z pompą powietrzną, figurujące 
w dzisiejszych podręcznikach fizycznych, są  
zapożyczone z tego właśnie dzieła. Znajdu
jemy w nim także pierwszy najprostszy typ 
maszyny elektryzacyjnej. Guericke odkrył 
przy pomocy tej maszyny pominięty przez 
Gilberta fakt wzajemnego odpychania się 
jednakowo naelektryzowanych ciał. Najważ
niejsza część obszernego dzieła Guerickego 
p. t. „O doświadczeniach własnych" została 
wydana w przekładnie niemieckim Daune- 
manna, jako tomik 59 kolekcyi klasyków 
Ostwalda.

m. h. h.

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. 17 do 23 grudnia 1902 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolntctwa w Warszawie).
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21 N. 43,0 45,1 49,2 —2,3 —2,5 —4,5 0,4 —5,o 92 se3,es,n' 0,4 od 10 a.—4p. i w nocy
22  P. 53,o 54,7 57,5 —2,2 —5,2 —5,8 —1,0 —7,o 95 w 3,n 3,s e ‘ 1,2 od 10—11  a. i 4—7 p.
23 W. <>3,9 64,8 b5,3 —6,4 — 5,5 —5,6 —4,5 — 7,5 91 n e 3,n e 2,s w 5

Średnie 47,4 - 1 ,8 90

TREŚĆ. Ś. p. Władysław Kwietniewski. — Światło zwierzyńcowe, przez M. H. Horwitza. — 
O dziedziczeniu potworności, przez J. Tura, — Otrzymywanie cienkich warstw metalowych 
zapomocą promieni katodalnych, przez w. to. — K spondencya Wszechświata. — Sprawozda

nie. — Kronika naukowa. — Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.
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