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FIZY K A  A BIOLOGIA. 
PRZYCZYNOW OŚĆ A CELOWOŚĆ.

1.

Rozmaite dziedziny wiedzy rozwijają 
się częstokroć przez długi czas obok sie
bie, nie wyw ierając wzajem na siebie 
żadnego wpływu. Zdarzyć się przecież 
może, że zajdzie między niemi ściślejsze 
zetknięcie, skoro się zauważy, że na teo- 
lye jednej dziedziny nieoczekiwane rzu
cają światło teorye innej. Natenczas 
występuje naw et naturalna dążność do 
zupełnego pochłonięcia pierwszej dzie
dziny przez drugą '). Atoli po okresie 
pełnym radosnych nadziei, po okresie 
przeceniania tego domniemanie wszystko 
wyjaśniającego związku, następuje rychło 
okres rozczarowania oraz ponownego 
rozłączenia tych dziedzin, poczem każda 
z nich znowu zmierza do własnych swych 
celów, staw ia sobie osobne zagadnie-

') Porówn. W. Pauli, Pbysikalisch-chemi- 
sche Methoden in der Medicin. Wiedeń 1900. 
Rozpatrywana jest tam również kwestya po
krewna lecz bardziej specyalna.

nia i właściwe sobie stosuje metody, 
j  Każde takie czasowe zetknięcie pozosta

wia trw ałe ślady. Prócz pozytywnych 
I zdobyczy wiedzy, których nie należy 
i niedoceniać, czasowy związek różnych 
j dziedzin wpływa na metamorfozę pojęć— 
j  stają się one jaśniejsze, czystsze oraz 

stosowane rozleglej, niż sięgała dziedzi
na, w której się tworzyły.

2.

Owóż obecnie znajdujemy się w ta 
kim okresie rozmaitych związków między 
różnemi dziedzinami wiedzy, a wywoła
na przez nie fermentacya pojęć przed
staw ia . wiele godnych uwagi zjawisk. 
Gdy niektórzy fizycy usiłują oczyścić 
pojęcia fizyczne ze stanowiska psycholo
gii, logiki i matematyki, inni niepokoją 
się tem i, filozoficzniejsi od filozofów, 
występują w obronie dawno już porzu
conych starych pojęć metafizycznych. 
Filozofowie, psychologowie, biologowie 
i chemicy stosują pojęcie energii i inne 
pojęcia fizyczne w sposób tak swobodny, 
do tak  rozległych dziedzin, że zaprawdę 
fizyk we własnej swej dziedzinie bada
nia nie dorównałby im odwagą. Rzecby 
można, że nastąpiła zamiana zwykłych
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ról rozm aitych działów  nauki. Czy ruch  
ten  da w yniki częścią dodatn ie  czy też 
ujem ne, w  każdym  razie  będzie on m iał 
jako  skutek ściślejsze określenie pojęć, 
dokładniejsze odgraniczenie pola ich  s to 
sowalności, jaśn iejsze w yobrażenie o ró ż 
nicach oraz pow inow actw ie  metod, w ła 
ściw ych każdej z pom ienionych dziedzin.

3.

N am  idzie tu ta j w  szczególności o zw ią z 
ki m iędzy dziedziną fizyki a b io log ii w  naj- 
rozleglejszem  znaczeniu. J u ż  A rysto teles 
rozróżniał przyczyny spraw cze od przyczyn 
końcow ych czyli celów. O tóż zakładano, 
że zjaw iska fizyczne określone są w  zu 
pełności przyczynam i spraw czem i, zaś 
zjaw iska biologiczne tak że  i celam i. P rz y 
śpieszenie c ia ła  np. określone je s t je d y 
nie przyczynam i spraw czem i, okoliczno
ściam i chw ilow em i, obecnością innych  
ciał g raw itu jących , m agnetycznych  lub 
elektrycznych. R ozw ój rośn ięcia zw ie
rzęcia lub rośliny  w  określonych w łaśc i
w ych im postaciach, albo postępow anie 
instynk tow ne zw ierzęcia nie d a ją  się 
obecnie w yprow adzić z sam ych ty lko  
przyczyn spraw czych, gdy  n a to m ias t cel 
sam ozachow ania w  danych specyalnych 
w arunkach  życiow ych pozw ala nam  je  
zrozum ieć, przynajm niej częściow o. J a 
kiekolw iek w ątp liw ości teo re tyczne moż- 
naby  p rzeciw staw ić stosow aniu  pojęcia 
celu w  biologii, to  przecież w  dziedzi
nie, w  k tórej „przyczynow e" rozw ażanie 
ta k  n iedostatecznie tłum aczy  zjaw iska, 
niesłusznem by było porzucać n ici k ie 
row nicze ro zw ażan ia  „celow ego14. N ie 
wiem, co zm usza gąsien icę paw ika 
prząść kokon o o tw iera jące j się na- 
zew nątrz  klapie, ale widzę, że tak i 
w łaśnie kokon odpow iada celow i za 
chowania. je j życia. D aleko mi do te 
go, bym  liczne a ciekaw e z jaw iska roz
w oju i postępki in stynk tow ne zw ierząt, 
k tó re  opisali i badali ju ż  R eim arus i Au- 
ten rie th , rozum iał „przyczynow o", n a to 
m iast rozum iem  je  przez cel zachow ania  
życia z uw zględnieniem  specyalnych  w a 
runków  życia ty ch  zw ierząt. W  św ietle

tak iego  rozum ienia zjaw iska te  p rzycią
g a ją  uw agę badacza i ukazu ją  się, jak o  
niezbędne części składow e obrazu życia 
is to ty  organicznej, co dopiero pozw ala 
tem u obrazow i przybrać postać jed n o li
tej, sharm onizow anej całości. Ju ż  R e i
m arus i A u tenrie th  poznali na  te j drodze 
pow inow actw o zjaw isk  rośnięcia i z ja 
w isk in stynk tu . A toli dopiero w  o s ta t
nich czasach badan ia  Sachsa z fizyologii 
roślin  i p race Loeba z fizyologii zw ie
rz ą t o geotropizm ie, heliotropizm ie, ste- 
reotropizm ie i t. d. rzeczyw iście w yśw ie
tliły  zw iązek m iędzy rośnięciem  a in 
stynktem , i zw iązek ten zaczynam y ro 
zum ieć rów nież „przyczynow o". W obec 
św iadectw a dziejów  nauki, żadnego nie 
m oże być sporu co do pożyteczności p o 
jęc ia  celu w badaniach  biologicznych. 
W eźm y bodaj badan ia K ep lera nad 
okiem. ■ Istn ien ie  akom odacyi było dlań 
niew ątp liw em  ze w zględu na cel oka, 
n a  fa k t w yraźnego w idzenia na różne 
odległości, a to li procesy, w yw ołujące 
akom odacyą, w yjaśnione zostały  za led
wie w trzy s ta  la t  później. H aryey  od- 

{ k ry ł obieg krw i, usiłu jąc rozjaśnić sobie 
problem atyczny cel położenia zastaw ek  
w  sercu i żyłach.

4.

G dy pew na dziedzina fak tó w  w  zupeł
ności już  je s t  zrozum iała teleologicznie 

| (celowo), to przecież trw a  poczucie p o 
trzeby  w ytłum aczenia „przyczynow ego". 
W iara  w  całkow icie różną przyrodę obu 

I rozw ażanych  dziedzin, w skutek  k tórej 
jednę należy rozum ieć ty lko  przyczy
nowo, d rugą  zaś ty lko  teleo log icz
nie, nie je s t  upraw niona. K om pleks 

| fak tó w  fizycznych je s t p rosty  lub p rzy 
najm niej daje się dow olnie (zapom ocą 
eksperym entu) ukszta łtow ać ta k  prosto, że 

| bezpośrednie zw iązki s ta ją  się w idzialne. 
Skorośm y ted y  przez dostateczne zajm o
w anie się t ą  dziedziną zdobyli pojęcia 
B  o rodzaju  ty ch  zw iązków , i uw ażam y 
je  za odpow iadające ogólnie faktom , to  
m usim y oczekiw ać z koniecznością lo 
giczną, że każe1 y  zdarzający  się fa k t po-
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szczególny odpow iadać będzie pojęciom  
B. A toli nie tk w i w  tem  konieczność 
przyrodzona ‘). S tanow i to  rozum ienie 
„przyczynow e11. O tóż kom pleks fak tów  
biologicznych je s t  tak  złożony, że nie 
m ożna dojrzeć w  nim zw iązków  bezpo
średnich. D latego  zadaw alam y się tem, 
że uw ażam y za zw iązane ze sobą części 
kom pleksu faktów , w ybitne lubo w  bez
pośrednim  zw iązku nie będące. Owóż 
umysł, w yszkolony w  ustanow ieniu  prost
szego stosunku przyczynow ego, znajduje 
w  nieobecności ogniw  pośrednich trudno
ści, k tó re s ta ra  się usunąć albo przez 
odnalezienie tych~ogniw  pośrednich, albo 
też przez przyjęcie hypotezy  całkiem  
now ego rodzaju  zw iązków . To ostatnie 
je s t  zbyteczne, o ile w iadom ości nasze 
uw ażam y za niezupełne i prow izoryczne 
i  pam iętam y, że w  dziedzinie fizyki zda
rza ją  się p rzypadki zupełnie analogiczne. 
B adacze staroży tn i nie rozróżniali też tak  
dokładnie obu dziedzin. A rystoteles ka
że np. ciałom  ciężkim szukać swego 
miejsca; H eron m niema, że przyroda ze 
w zględów  oszczędności prow adzi św iatło  
najkrótszem i drogam i i w  najkrótszym  
czasie i t. d. B adacze ci m yśleli w  dzie
dzinie fizycznej z rów ną swobodą, jak  
w  biologicznej. Zapom ocą nieznacznej 
zm iany form alnej m ożna w yrazić każde 
py tan ie teleologiczne tak , by w yrugow ać 
zupełnie pojęcie celu. Oko w idzi w yraź
nie na różne odległości; zatem  jego  
ap a ra t d iop tryczny  m usi być zmienny; 
na czem po lega ta  zmienność? Z astaw ki 
serca i ży ł o tw iera ją  się w szystkie w tę  
sam ę stronę; w  tak ich  w arunkach  m ożli
w y je s t jedyn ie  jednostronny  obieg krwi. 
Czy odbyw a się on rzeczyw iście? No
w oczesna teo ry a  rozw oju przyję ła  ten  
trzeźw y  try b  m yślenia. Z drugiej s tro 
ny  naw et w  wysoce rozw iniętych czę
ściach fizyki znajdujem y rozw ażania b a r
dzo podobne do stosow anych w  naukach 
biologicznych. B adam y np. d rg an ia  s ta 
teczne, k tó re  są  m ożliwe w  danych w a
runkach, t. j. m ogą się zachować. Lecz 
to , w  ja k i sposób one pow stają, w cale

') Patrz E. Mach, Principien der Warme- 
lehre, wyd. 2 gie. Lipsk, 1900. Str. 434, 457.

nam  nie je s t  dokładnie znane. R uch 
św ia tła  po drogach najkrótszych tłum a
czymy doborem d róg  skutecznych. Tryb 
m yśli chemika zbliża się częstokroć 
znacznie bardziej jeszcze do try b u  myśli 
biologa. W edług  jego  pojm ow ania w  da
nym  roztw orze pow sta ją  w szelkie możli
we zw iązki, lecz zw iązki nierozpuszczal
ne, silniej się opierające nowym  atakom , 
odnoszą nad  innem i zw ycięstw o i pozo
s ta ją  trw ale . Zdaje się więc, że niem a 
musu przyjęcia głębokiej różnicy m iędzy 
badaniem  teleologicznem  a przyczyno- 
wem. P ierw sze je s t poprostu  tym czaso- 
wem, prowizorycznem .

5.

Aby lepiej jeszcze to  uzasadnić, za s ta 
nówm y się bliżej nad  w yobrażeniam i
0 przyczynowości. Dawne, tradycy jne 
w yobrażenie o przyczynow ości je s t nieco 
niezręczne, grube; po pewnej dozie p rzy
czyny następuje pew na doza skutku. W y
raża  się w  nim pew nego rodzaju  p ier
w o tny  pogląd na  św iat, podobnie ja k  
w  teory i czterech żyw iołów . P rzeb ija  
się to  już  w samym w yrazie „przyczy- 
n a “ (po niem iecku ,,U rsache“). Zw iązki 
w  przyrodzie są rzadko ta k  proste, żeby 
w  pew nym  danym  przypadku m ożna b y 
ło w skazać jednę przyczynę i jeden sku
tek. D latego  też już daw no przedsię
w ziąłem  próbę zastąp ien ia pojęcia przy
czyny m atem atycznem  pojęciem funkcyi
1 w zajem nej zależności zjaw isk, dokład
nej w zajem nej zależności cech zjaw isk 4). 
Pojęcie to daje się dowolnie rozszerzyć 
lub ścieśnić, stosow nie do w ym agań b a
da nych faktów . A rgum enty  w ięc, w y to 
czone przeciw  niemu, n ietrudno będzie 
zbić 2). Rozw ażm y, jak o  p rosty  przy-

') Die Geschichte und die Wurzel des Sa- 
tzes der Erhaltung der Arbeit. Praga, Cal- 
ve, 1872.

2) Zarzuty takie wygłosili: Kulpę „Ueber 
die Beziehungen zwischen korperlichen und 
seelichen Vorgangen“ (Zeitschr. fiir Hypno- 
tismus, tom 7, str. 97), dalej Cossmann „Em- 
pirische Teleologie“, S tuttgait 1899, str. 22. 
Gdyby Cossmann przeczytał do końca cyto
waną przez siebie pracę, albo uwzględnił moje
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kład, zachow yw anie się m as g ra w itu ją 
cych. Skoro ,m asa A w y stąp i w obec m a
sy B, to  następuje  ruch  A  ku  B. T ak  
brzm i s ta ra  form uła. W  ściślejszem  prze
cież rozw ażan iu  okaże się, że m asy 
A, B, C, D . . .  w zajem nie udzie la ją  so
bie przyśpieszeń, k tó re  są dane jed n o 
cześnie i odrazu, skoro ty lko  położone 
są sam e m asy. P rzyśp ieszen ia  określa ją  
prędkości, jak ich  nabędą m asy w  pew nej 
chw ili przyszłej. Tem  sam em  określone 
są położenia, jak ie  za jm ą A, B, C, D . . .  
w  każdym  czasie. Ale fizyczna m iara 
czasu oparta  je s t  znow u n a  pom iarze 
przestrzennym  (obrót ziemi). O statecznie 
w ięc m am y w zajem ną zależność położeń 
przestrzennych. Ju ż  w  ty m  najprostszym  
przypadku s ta ra  form uła n ie je s t  w  s ta 
nie u jąć rozm aitości zw iązków , zacho
dzących w  przyrodzie. P odobnież  i w  in 
nych  p rzypadkach  w szystko 'sp row adza 
się do w zajem nej zależności, o k tó re j 
postaci zgóry  nic oczyw iście pow iedzia- 
nem  być nie może, albow iem  decydow ać 
może ty lko  badan ie  specyalne. W zajem 
n a  zależność dopuszcza zm ienność jed y 
nie o tyle, o ile jed n a  z g ru p  części po 
zostających  w  zw iązku, m oże być u w a
żana za niezależnie zm ienną. D la tego  
m ożna w praw dzie uzupełn iać w  szczegó
łach, w  sposób naukow o określony, obraz 
św iata, jeżeli dana je s t  d o sta teczn a  jeg o  
część; ale dokąd zm ierza ca ły  św iat, te 
go naukow o dobadać się n ie m ożna.

(DN)
Tłum . M . H .

TEORYA NAUKOW A LATAWCA
(w  wykładzie popularnym ).

(Ciąg dalszy).

Y.

M am y jeszcze określić dw ie pozosta łe  
siły, działa jące n a  la taw ce. Je d n a  z n ich

późniejsze prace, toby prawdopodobnie zau
ważył, że postawiłem pojęcie funkcyi na miej
scu dawnego pojęcia przyczynowości, i że 
wystarcza ono i w tych przypadkach, które 
on ma na widoku. „Teleologii empirycznej “ 
nie mam zresztą nic do zarzucenia. Porówn. 
także C. Hauptmann, Die Metaphysik in der 
Physiologie. Drezno 1893.

ró w n a  się jeg o  ciężarow i i działa w  środ
ku  ciężkości G (fig. 4); w ielkość je j 
oznaczam y, w ażąc lataw ca, a w yobraża
m y ją  zapom ocą s trza łk i G P , odpow ied
niej w ielkości, k ierunek  zaś te j siły 
je s t  zaw sze p rostopad ły  do poziomu. 
N akoniec, napięcie sznura M F działa 
w  punkcie M, w  k tórym  sznur je s t  p rzy
m ocow any; dla u ła tw ien ia  przyjm iem y, 
że p u k t ten  leży n a  osi la taw ca. Sznur 
la taw ca, ja k  to  zapew ne zauw aży  k aż 
dy, k to  puszczał la taw ce, zw ykle przy
b iera  k sz ta łt pew nej krzyw ej; aby  o trzy 
m ać k ierunek naszej siły  należy w  punk
cie M przeprow adzić styczną do krzyw ej; 
t a  p rosta  p rzedstaw ia  nam  kierunek, 
w  k tórym  dzia ła  siła, c iągnąca sznur.

Fig. 4.

O znaczm y kąt, ja k i tw o rzy  ta  o sta tn ia  
z poziomem, przez p. W idocznem  jest, 
że jeże li siła  w ia tru  i ciężar la taw ca  są 
to  w ielkości od siebie niezależne, to  siła 
c iągnąca sznur je s t za leżna od dw u 
sił pow yższych. W  sam ej rzeczy, p rzy
puśćm y, że nasz la taw iec  po osiągnięciu 

| pew nej w ysokości je s t w  rów now adze,— 
j  w niosek z tego , że w ypadkow a z trzech  

sił rów na się zeru, albo co je s t toż samo, 
że jed n a  z trzech  sił co do wielkości, 
je s t rów ną sum ie pozostałych, co zaś do 

I k ierunku  je s t w ręcz odw rotną. JRoz- 
| pa trzm y  rysunek  5 ty . A B p rzedstaw ia 

przecięcie la taw ca . C iężar jego  je s t  nam  
znany, przypuszczając, żeśm y zw ażyli 
la taw ca; c iężar je s t p rzedstaw iony  przez 
s trza łk ę  p rostopad łą  do poziom u G P, 
przechodzącą przez środek ciężkości, 

i N astępn ie  ciśnienie w ia tru  je s t p rosto 
pad łe  do p łaszczyzny la taw ca, działa  
w  środku ciśnienia O, w ielkość jeg o
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możemy obliczyć na zasadzie równania 
(7), a więc możemy przedstawić zapo
mocą odpowiedniej wielkości strzałki 
ON, prostopadłej do powierzchni AB 
i przechodzącej przez środek ciśnienia
O. Przedłużm y kierunki powyższych 
sił i przenieśmy je  do punktu przecięcia 
I : w edług zasadniczych praw  mechaniki 
nie wywoła to  żadnej zmiany w naszych 
warunkach.

Budujemy na dwu tych siłach rów no- 
ległobok, jego przekątna IR  przedstawia 
nam co do wielkości i kierunku w ypad
kową dwu powyższych sił; innemi 
słowy siła IR  działa w  ten sam sposób,

jak  dwie powyższe siły. Chcąc zrówno
ważyć działanie siły IR , musimy w punk
cie I  zastować siłę IF ', rów ną co do 
wielkości, odwrotną co do kierunku sile 
IR . Oczywiście, że tej sile będzie rów 
nało się napięcie sznura. Przedłużając 
IF ' do przecięcia z AB i odłożywszy na 
tej prostej wielkość MF równą IF ', otrzy
mamy punkt przymocowania sznura M, 
a przeprowadziwszy poziomą, otrzymamy 
również ką t [i.

Innemi słowy, w  razie jeżeli ciężar 
lataw ca jes t rów ny GP, nachylenie la
taw ca do poziomu, równe a stopni, siła 
ciśnienia w iatru rów na ON, sznur powi
nien być przymocowany w punkcie M, 
jeżeli chcemy, aby lataw iec był w rów
nowadze.

VI.

Teoryą ta, bardzo prosta, daje przy
bliżone pojęcie o tem, dlaczego latawiec 
utrzym uje się w  powietrzu, lecz nie po
zw ala  nam zgóry wskazać punktu przy
czepu sznura M, ponieważ : popierwsze, 
nie wiemy pod jakim  kątem lataw iec się 
zatrzym a i zachowa równowagę w po
wietrzu, a podrugie szczególnie dlatego, 
że siła w iatru zmienia się co chwila. 
Aby dać pojęcie jak  zmienne są podmu
chy w iatru załączam tu taj rysunek Lang- 
leya, przedstawiający rezultaty  otrzym a
ne zapomocą anemometru samozapisujące-

o \ ó ~  o h o "  f o ™  t H o "  1*30"  / ~

Fig. 6. Diagramat szybkości wiatru, otrzy
many przez Langleya.

go (fig. 6). W idzimy z tego rysunku, że 
szybkość w iatru w przeciągu każdych 
10 m inut zmieniała się w  rozległych 
granicach. A z tego powodu wypadko
wa IK, a zatem i siła napięcia sznura 
również podlegała wahaniom.

Zadanie staje się jeszcze trudniejszem, 
gdy chcemy obliczyć wym iary latawca, 
zapewniające maximum wzniesienia się. 
Metody elementarne nie pozwalają roz
wiązać tej kwestyi, która wym aga dla 
wyświetlenia pomocy m atem atyki w yż
szej. W  każdym jednak razie, dużo jest 
jeszcze punktów niewyjaśnionych w tych 
badaniach, chociaż wielu m atematyków 
pracowało w tej dziedzinie. Euler, któ
ry  pierwszy z uczonych zajmował się 
latawcami, podał kilka rad, które jednak 
są bardzo ogólnikowe. Zwrócić należy
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uw agę, że m iał n a  w idoku la taw ce  
z ogonami, gdyż m atem aty k  ów  u w aża ł 
te  ostatn ie za niezbędne do funkcyonow a- 
n ia  ap a ra tu . E u le r form ułuje w  n as tę 
p u jący  sposób w arunki, sprzy ja jące w y 
sokiem u w zlo tow i la taw ca: popierw sze, 
ogon pow inien być dosyć długi, p u n k t 
przym ocow ania sznura pow inien  być 
m ożliw ie odległy  od środka ciężkości, 
la taw iec  m a mieć k sz ta łt  m ożliw ie w y 
dłużony, nakoniec sznur pow inien  b3Tć 
bardzo długi. W obec pow yższych w a 
runków  rów now aga la taw c a  będzie 
mniej w ięcej s ta łą . W  rad ach  ty ch  b rak  
ścisłości, bardzo trudno  zoryen tow ać się, 
k iedy ogon będzie dosta teczn ie  długim , 
a  punk t przym ocow ania dosyć odległym  
od środka ciężkości, a w ięc rów nież t ru d 
no przew idzieć, ja k  s ta łą  będzie ró w n o 
w ag a  naszego la taw ca .

Ciekaw e bardzo są b ad an ia  n ad  ró w 
n o w ag ą  la taw có w  P ille ta , p rofesora r y 
sunków  w  Szkole P o litechn icznej w  P a 
ryżu. T eorya jeg o  odznacza się elegan- 
cyą i daje w skazów ki dokładne, lecz 
brakiem  je j jest, że każe przy jm ow ać 
pew ne w arunki, k tó re  w  rzeczyw istości 
nie m ają m iejsca. P rzy taczam  ty lko  je j 
rezu lta ty , z zastrzeżeniem , że m a ona 
na  w idoku la taw ce  bez ogonów . P rz y 
puśćm y, że AB (fig. 5) p rzed staw ia  la 
taw ca, G  je s t  środkiem  ciężkości, a O 
środkiem  ciśnienia. P o d łu g  teo ry i P il le 
ta  sznur pow inien  być przym ocow any 
w  punkcie M tak , żeby  OM, czyli od
ległość p u n k tu  p rzym ocow ania  sznura 
od środka ciśnienia ró w n a ła  się połow ie 
odległości pom iędzy środkiem  ciężko
ści a środkiem  ciśnienia. M am y w ięc

OM =  .

N asuw a się [pytanie, w  ja k i sposób 
m ożna określić w  p rak ty ce  środek ciśnie
n ia  i ciężkości. Jeże li posiadam y już 
zbudow anego la taw ca , rysu jem y n a  a rk u 
szu papieru  dokładną jeg o  fig u rę  w  zum iej - 
szonym  rozm iarze, n astęp n ie  zg inam y  ją  
w zdłuż w ielkiej osi A B  i um ieszczam y 
na  ostrzu  gw oździa (fig. 7), um ocow a
nego n a  deseczce i  szukam y punktu , 
w  k tó rym  m odel by łby  w  zupełnej ró w 
now adze; p u n k t ten  zapom ocą stosunko

w ych w ielkości OA i OB przenosim y n a  
nasz lataw iec, będzie on środkiem  ciśnie
nia, albow iem  środek ciśnienia n a  po
w ierzchniach jednosta jnych  (jednorod
nych) je s t w środku ciężkości pow ierzch
ni; m ów iąc jeszcze inaczej w  środku geo 
m etrycznym  pow ierzchni (należy zau w a
żyć, że je s t  to  bezw zględnie słusznem  
ty lko  w ty m  przypadku, gdy  pow ierzch
n ia  je s t p rostopad łą  do kierunku w iatru), 
gdyż, ja k  to  opiszem y później, środek 
ciśnienia je s t  punktem  zależnym  od p o 
łożenia la taw ca  w zględem  w iatru . Im  
m niejszy je s t kąt, jak i tw orzy  w ia tr  
z p łaszczyzną la taw ca, tem  w ięcej w k ie
runku  ku  górze oddala się rzeczyw isty  
środek ciśnienia od pow yżej obliczonego. 
P rzeciw nie  punk t odpow iadający środ
kow i ciężkości naszego la taw ca  je s t

Fig. 7.

punktem  stałym  i niezm iennym , n ieza
leżnym  od położenia aparatu . Środek 
ciężkości la taw ca  w yznaczam y, um iesz
czając la taw ca  n a  sznurku poziomym, 
aż o trzym am y położenie, w  którem  la 
taw iec zachow uje rów now agę. Środek 
ciężkości znajduje się na przecięciu osi 
A B i sznurka. Z nając położenie punk tu  
O i środka ciężkości (G) m am y i p u n k t

OGr
M. Jeżeli weźm iem y OM =  ■, p u n k t

M odznacza się, w ed ług  teo ry i P ille ta , 
tem, że, jeżeli w  nim  sznur zostan ie p rzy
m ocowany, la taw iec pod działaniem  da
nej siły  w ia tru  w zniesie się m ożliw ie 
najw yżej.

Z pow yższego rów nież w ypływ a, że 
jeżeli la taw iec  nie może się wznieść p o 
w yżej pew nego punktu , w obec pow yżej 
opisanego um ocow ania sznura, tem bar- 
dziej n ie  w zniesie się, jeżeli um ocujem y 
sznur w innym  jak im kolw iekbądź punkcie.
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V II.

G dy la taw iec  je s t w  rów now adze na 
pew nej wysokości, to  znaczy, że siła 
unosząca go rów na sią jeg o  ciężarowi; 
gdyby było przeciw nie nie m ielibyśm y 
rów now agi. T eorya nasza rów nież okre
śla, że w  razie  przyczepienia sznura 
w  punkcie M siła unosząca je s t m ożliwie 
najw iększa w obec w ia tru  danego.

N apięcie sznura w  w arunkach  powyżej 
oznaczonych, w edle teo ry i w aha się 
pom iędzy P  a 2P, 
oznaczając ciężar la 
taw ca  przez P . A 
więc, gdy  la taw iec  
w aży  1 leg, napięcie 
sznura w obec siły 
w ia tru  rów nej zeru 
będzie 1 leg, co p rzed
staw ia  nam  ciężar 
la taw ca, zaw ieszone
go n a  sznurze; w obec w ia tru  nieskoń
czenie silnego, la taw iec  przyjm ie po ło 
żenie poziome, a siła ciągnięcia w yrazi 
się przez 2 leg. Jednakże liczne dośw iad
czenia dowiodły, że lataw iec, w ażący za 
ledw ie 1 leg, w  razie  silnego w ia tru  w y
w iera  ciągnienie w ynoszące od 5 do 6 leg, 
w niosek z tego , że sznur został przym o
cow any w  nieodpow iednim  punkcie, lub 
że nasza teo ry a  nie je s t zupełnie do
kładną.

W  p rak tyce  spotykam y w ażną prze
szkodę do um ocow ania sznura w  je d 
nym  określonym  punkcie: środek ciśnie
n ia  zm ienia swe położenie; im bardziej 
pow ierzchnia la taw ca  nachyla się do po 
ziomu, tem  w iększa je s t jego  odległość 
od środka ciężkości G. A by stw ierdzić 
to  przesuw anie się środka ciśnienia, w y 
konano w iele doświadczeń; szczególnie 
znane są dośw iadczenia inżyniera M. P o t 
tera . L a taw iec  . teg o  badacza posiadał 
w ym iary  1,04 m  wysokości, a 0,80 m 
szerokości m axim um . W ia tr  by ł bardzo 
n ieregu larny  z częstem i poryw am i. L a 
taw iec  b y ł w zniesiony zaledw ie 10 do 
15 m  nad  ziem ią. Z fo tografii zrobiono 
następu jące  dw a rysunki (fig. 8). W  ra 

zie stosunkow o stalszego w ia tru  k ą t „ a “ 
pom iędzy lataw cem  a poziomem w ynosił 
29°, a k ą t „p“ (sznura z poziomem) 33°30', 
środek ciśnienia był o 3 cm  wyżej od 
geom etrycznego środka pow ierzchni (teo
re tycznie obliczonego środka ciśnienia). 
P odczas m ocniejszych poryw ów  w ia tru  
k ą t a w ynosił 22°30', a k ą t p 44°, środek 
ciśnienia przesunął się jeszcze o 4 cm, 
zatem  znajdow ał się o 7 cm pow yżej 
teore tycznego środka ciśnienia. W idzim y, 
że różnice te  w  położeniu środka ciśnie
n ia  są dosyć znaczne i m uszą być przy-

Fig. 8.

Poryw wiatru.

ję te  pod uw agę; nie możemy przeto 
przym ocow ać sznura w  jednym  zgóry  
określonym  punkcie. W  p rak tyce  już 
daw no spostrzeżono tę  w łasność la taw ca  
i z teg o  też pow odu sznur zaw sze um o
cow ujem y zapom ocą w ięzi, składającej 
się z dwu sznurków, tw orzących rodzaj 
Y  (widełek); oczyw istem  jest, że długość 
ty ch  sznurów  pow inna być taką, aby  dla 
w szystkich m ożliw ych przesunięć środka 
ciśnienia odległość OM w  przybliżeniu

, , , , OG 
m ogła byc ró w n a —=—■ .Jt

(DN)
B . Orłowski.

H. E. ZIEGLER.

BADANIA D O ŚW IAD CZALN E 

N A D  PO D ZIAŁE M  KOMÓREK. *)

B adając m echanizm  podziału ja ja  że- 
bropław ów  (Beroe ovata), Z ieg ler doszedł

i) Experimentelle Studien iiber die Zell- 
theilung; Arch. f. Entwickelungsmechanik d. 
Organismen v. W. Roux, t. XII, zesz. 1, 1903.
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do przekonania, że promienie, które 
w ystępują w komórce podczas jej po
działu, nie są nitkam i kurczliwemi, a tem- 
samem nie m ogą wpływ ać mechanicznie, j  

przez kurczenie się, na podział komórki.
Jajko  Beroe ovata posiada w ew nątrz 

pęcherzykowate żółtko, a na powierzchni 
cienką w arstw ę protoplazmy. Protoplaz- j  

ma ta, w miejscu gdzie się ma zacząć 
brózda dzieląca komórkę, zagęszcza się J  

i to zagęszczenie protoplazm y na dnie 
powstającej brózdy jes t zdaniem autora 
najbliższą, m echaniczną przyczyną dzie- | 
lenia się komórki. Podział kom órki spo- J  

wodowany więc je s t zmianą, jak a  zacho
dzi w zewnętrznej w arstw ie protoplazm y. 
Zmiana ta, dotyczas nie dająca się b li
żej określić, w yw ołana je s t prawdopodob
nie działaniem centrozom na odległość.

Przeciw tem u tw ierdzeniu Zieglera 
występują Fischel i Rhum bler. Fischel 
utrzymuje, że n itk i prom ieniow ania k u r
czą się i pociągając za sobą protoplazmę, 
w ytw arzają brózdę. Gdyby naw et n itki 
te były kurczliwe i w yw ołały powstanie 
brózdy, to brózda ta  m ogłaby najdalej 
dojść do środka promieniowania. D al
szy jej przebieg w głąb komórki nie 
może już być oczywiście zależny od 
działania n itek—w jaki sposób odbywa 
się dalszy podział jaja, tego jednak Fi- J 
schel nie tłum aczy. Rhum bler przyjm uje | 
zapatryw anie, że podziału komórki doko- j  

nyw ają promienie kurczliwe. Jego  zda
niem promienie te  złożone są ze zgęsz- 
czonej masy siatkow atej plazmy. N ad
to Rhum bler jeszcze przyjmuje, że wpłasz- 
czyznie podziału w ytw arza się błona 
rozdzielająca stopniowo obie komórki.

Na podstawie swych badań nad podzia
łem ja j żebropławów Ziegler odrzuca 
obie hypotezy. Ja je  Beroe ovata zaw ie
ra  w ielką ilość tak  gęsto rozmieszczo
nych kulek żółtka, że przebieg w  nim 
prostolinijnych promieni je s t w prost nie
możliwy. Prócz tego au to r w yw ierał 
ucisk na jajka, a mimo to  podział odby
w ał się zupełnie prawidłowo. Gdyby 
był zależnym od kurczliwości nitek pro
mieniowania, to ja ja  poddane uciskowi 
nie m ogłyby się dzielić, gdyż jedne nitki 
uległyby, w skutek spłaszczenia jaja , skró- |

ceniu, inne zaś zostałyby nadmiernie 
rozciągnięte.

Doświadczenia te Ziegler przeprowa
dzał w  tak i sposób, że umieszczał ja ja  
normalne żebropławów w przyrządzie 
przez siebie obmyślonym, t. zw. kom pre
sorze, i w  pewnych odstępach czasu 
obserwował ich podział. Mimo znacznej 
zmiany kształtu, ja ja  dzieliły się zupeł
nie prawidłowo. W  miejscu, gdzie w y
tw orzyć się miała brózda, powstawało 
zgrubienie na powierzchni jaja. Podob
ne zgrubienie, lecz znacznie mniejsze, 
widoczne było również na przeciwnym 
biegunie komórki. Brózda, zagłębiając 
się coraz bardziej w komórkę, dochodzi
ła  wkrótce do jej dna. "YV tak i sposób 
pow stały dwie komórki, połączone jesz
cze ze sobą przez czas jakiś wąskim 
paskiem protoplazmy. Zanim to połą
czenie zanikło, rozpoczął się w  ten  sam 
sposób podział obu nowopowstałych ko
mórek. W ciągu podziału autor zw ię
kszał ucisk, zupełnie bez szkody dla dal
szego rozwoju. Obserwując w dalszym 
ciągu podział jajek, Ziegler zauważył, że 
począwszy od stadyum czterech komó
rek następował t. zw. podział heterody- 
namiczriy, t. j. komórka dzieliła się na 
część większą i mniejszą, na makrome- 
ron i mikromeron. A utor przypuszcza, 
że podział ten wyw ołany jest przez nie
jednostajne działanie centrów ’). Już 
w początkowych stadyach podziału he- 
terodynamiczuego można na podstawie 
badań licznych autorów z wszelką pew
nością oznaczyć przeznaczenie komórek. 
I  tak: mikromerony (mniejsze, uboższe 
w  żółtko produkty brózdkowania) utw o
rzą w  przyszłości ektodermę, żebra i na
rządy zmysłów.

W  żywem jajku Beroe OYata nie moż
na obserwować jądra, lecz można dokład-

') Powyżej określony przez Zieglera po
dział heterodynamiczny mógłby, mojem zda
niem, objaśnić niektóre przypadki niejedno
stajnego brózdkowania, gdy np. podczas two
rzenia się pierwszej brózdy jajko rozdziela 
się na dwa blastomerony nierównej wielko
ści. (Porównaj: K. Kostanecki, Sztuczne za
płodnienie i sztuczny partenogenetyczny po
dział jajek mięczaka Mactra. Buli. de l’Acad. 
de Sc. de Cracovie. 1902).
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nie określić jego położenie. Leży ono 
w  części obwodowej jaja, lub w jego 
środku. Łatw o oznaczyć jego położenie 
również i w  tak i sposób, że podczas po
czątkowego zaznaczenia się brózdy, mu
si się w jej pobliżu znajdowTać wrzecion- 
ko jądra. Charakterystyczną cechą jaj 
żebropławów jest to, że wrzecionka ją 
der nie m ogą wskutek swego powierz
chownego umiejscowienia zmienić swego 
położenia ani wykonywać żadnych obro
tów, co wybitnie występuje w jajach 
innych zw ierząt (jeżowców, nicieni i in.). 
W rzecionko jądra  w  nowo powstałej ko
mórce stoi zawsze prostopadle do wrze
cionka jądra  komórki macierzystej. To 
samo widzimy również wyraźnie w  ja j
kach uciśniętych. W  późniejszych do
piero okresach, gdy następuje podział 
lieterodynamiczny, jądra  i ich wrzecion
ka zmieniają swe charakterystyczne po
łożenie. Znając położenie jądra  i wrze
cionka możemy również oznaczyć położe
nie centrów, gdyż jak  wiadomo centry 
znajdują się zawsze na biegunach wrze
cionka. Przyjm ując dalej, że z centrów 
wychodzą siły wywołujące podział ko
mórki, wnioskować można, że znajdować 
się one muszą w pobliżu powstającej 
brózdy. Podział komórki jednak nie od
bywa się, jakeśm y to już zaznaczyli, 
przy pomocy nitek promieniowania, lecz 
przez działanie centrów, wywołujące 
zmianę w zewnętrznej warstw ie proto- 
plazmy. D ziałania tego nie można jesz
cze dzisiaj dokładnie określić; nazywamy 
je  „działaniem na odległość11.

W skutek więc tego działania centrów 
pow stają w protoplazmie prądy, wyw o
łujące w  pewnem miejscu przy powierzch
ni komórki zagęszczenie protoplazmy. To 
zgrubienie na obwodzie komórki, uciska
jąc  na wiotką protoplazmę i żółtko, w y
wołuje powstanie brózdy, a wreszcie po
dział komórki. Ziegler przekonał się do
świadczalnie, że zgęszczenie protoplazmy 
na powierzchni komórki wywołuje rze
czywiście jej podział. Chcąc zniszczyć 
centrum podczas podziału jajka, zbliżył 
do  powierzchni ja jka  rozżarzoną igłę. 
Gorąco w yw ołało w  tem miejscu natych
m iast zagęszczenie protoplazmy, a w krót

ce potem nastąpiło odsznurowauie się 
części jajka.

W  podobny sposób, jak  u żebropła
wów, dzielą się także jajka parzydeł- 
kowców (Cnidaria). Świadczą o tem  w y
niki badań Metschnikoffa uad podziałem 
jaj stułbiopławów(Hydromedusae),a głów 
nie jaj R athkea fasciculata, Acalepha Nau- 
sithoe margin. i Oceania armata. R ów 
nież podobny obraz przedstawia podział 
jajka stułbi (Hydra), jak  to wykazały ba
dania Kleinenberga i Andrewsa

Równocześnie Ziegler obserwował po
dział jajek jeżowców (Echinoidea), szcze
gólnie jajka Strongylocentrotus lividus. 
I  tu  także, w  miejscu, gdzie miała po
w stać brózda dzieląca jajko, występowa
ło wybitne zgrubienie protoplazmy przy 
powierzchni komórki. Umieszczając ja j 
ka w roztworze octanu zasadowego oło
wiu (Liqu plumbi subacetici) Ziegler w y
woływał opóźnienie ich podziału; przy 
tej sposobności przekonał się, że zagęsz- 

; czenie protoplazmy w miejscu, gdzie 
m iała później powstać brózda, w yw oła
ne jest rzeczywiście przez istniejące tam 
prądy, gdyż protoplazma nagrom adzała 
się w  tem miejscu z biegiem czasu -co
raz więcej.

Na podstawie swych badań Ziegler 
przypuszcza, że w  podobny sposób jak  
u Beroe ovata, odbywa się także podział 
jajek  i innych zwierząt.

Miecz. Jaworowski.

O ZABARW IENIU CZERWONEM 
S Z K IE L E T Ó W  L U D Z K IC H  

PRZEDHISTORYCZNYCH.

Zabarwienie kości na kolor czerwony 
nadzwyczaj często spotykamy na szkie
letach pochodzących z wieku kamienne
go. Objaśnieniem przyczyny tego zja
wiska zajmował się szczególnie R. Yir- 
chow, który wyniki swych badań przed
staw iał na posiedzeniach Towarzystwa 
Antropologicznego w Berlinie.

Zabarwienie czerwone kości zastana
wia zwłaszcza wrobec znanego faktu, że
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niektóre ludy dzikie m iały zwyczaj pod
dawać gniciu ciała swych krewnych, lub 
w rogów dla oczyszczenia kości, a na
stępnie kości te malować i dopiero grze
bać po takiem  upiększeniu.

U australczyków czaszki wybitnych 
przywódców plemion byw ają m alowane 
na czerwono, po oczyszczeniu ich z cia
ła. W  Polinezyi znane są również czasz
ki farbowane. Papuasi m alują czaszki 
na kolor czerwony, a andamanowie przed 
pomalowaniem na czerwono upiększają 
je delikatnemi nacięciami.

Pomiędzy czaszkami wykopanemi w An- 
conie, w Peru przez dr. Reissa i dr. Stii- 
bla, znajduje się jedna, m ająca tw arz 
porysowaną cynobrem. Czaszka ta  po
chodzi zapewne z mumii, poniew aż do 
preparowania mumij jes t używ any cy
nober.

Znalezienie zaś barw y czerwonej na 
szkieletach z krajów  europejskich nasu
wa nam przypuszczenie, że może w  cza
sach dawnych zwyczaj ten istniał i w  na
szej części św iata.

Yirchow mówi o częstem znajdowaniu 
lubryki, rzadziej ochry i jakiejś farby 
czarnej w grobowcach z Przedm ieścia 
na Morawach. Znajdowano tam  rów 
nież p ły ty  z łupku, na których lubryka 
była rozcierana.

Zabarwienie czerwone szkieletów ludz
kich już dawniej zauważono we Francyi 
i również w  okresie dawniejszym epoki 
kamiennej. E. D ’Acy np. mówi, że 
w  Hautaux, w jaskini, w  w arstw ie z cza
sów renifera, znaleziony został szkielet 
ludzki, pociągnięty całkowicie ochrą 
czerwoną. N a szkielecie znać ślady skro
bania, co pozwala przypuszczać, że był 
on odarty z mięśni i następnie dopiero 
pomalowany. E. P ie tte  znalazł również 
w  warstw ie, oddzielającej w arstw ę osta t
nią z czasów renifera od w arstw y pierw 
szej z czasów neolitycznych, dwa g ro 
bowce ze szkieletami, oczyszczonemi 
z mięśni zapomocą noży krzem iennych 
i pomalowanemi na czerwono tlenkiem 
żelazowym. Kości porysowane przez no
że krzemienne nie były w  swem p o łą 
czeniu naturalnem ; brakow ało przytem  
kości małych.

W  tych dwu wykopaliskach mamy 
najoczywistszy i bezsprzeczny dowód, że 
europejczycy z czasów przedhistorycz
nych mieli zwyczaj ogołacać szkielety 
z mięśni, a potem je malować.

Prof. A. Makowski znalazł przy ulicy 
Franciszka Józefa w Bernie morawskiem 
ślady człowieka z epoki mamuta. Zna
lazł on mianowicie czaszkę i część szkie
letu  i wszystko to było zabarwione na 
kolor czerwony.

Prof. M atiegka z P rag i znalazł na 
kości ramieniowej szkieletu z epoki ka
miennej w Małym Cernosku w Czechach 
plamy karmazynowo-czerwone, których 
kolor żywy doskonale się zachował. 
M atiegka uważa te plam y za pozostałość 
po m alowaniu z czasów przedhistorycz
nych, a rozbiór chemiczny wykazał, że 
barw nik jest cynobrem. W  r. 1880 prof. 
P igorin i z Rzym u znalazł w prowincyi 
rzymskiej, w grobowcu z okresu kam ien
nego, czaszkę ludzką i dwa ostrza krze
mienne strzał, które były pokreskowane 
cynobrem. Prof. Samokwasow znalazł 
w kurhanie pewnym w gub. połtawskiej 
na nogach szkieletu kobiecego farbę 
czerwoną, lecz nie mógł określić, czy 
farba pokrywała kości, czy też tylko 
obok nich leżała. Antonowicz z K ijow a 
mówi też o kurhanach z okresu kamien
nego, w  których kości znalezione były 
pociągnięte w arstw ą ochry. Skadowsky 
podaje również, że w  grobowcach staro
żytnych znajdował kości zabarwione na 
czerwono.

P . J . Choynowski znalazł również 
czaszkę długogłową i kości zabarwione 
na czerwono w grobowcu z gub. Ekate- 
rynosławskiej. W  grobowcu tym znale
zione były narzędzia kamienne i naczy
nia gliniane. Zafarbowanie czerwone 
kości p. Choynowski tłum aczy obyczajem 
m alowania ciała i włosów tlenkiem że
lazowym, a również posypywaniem zmar
łego tą  farbą.

Hr. Bobrynskij w  wykopaliskach w kur
hanie około Smiły w  gub. kijowskiej 
znalazł szkielety zafarbowane i kaw ał
k i farby czerwonej wielkości jajka.

Brandenburg również opisuje cztery po
dobne przypadki i twierdzi, że farbowanie
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szkieletów ludzkich było najpierw znane 
w okolicach Dniepru, następnie zaś oby
czaj ten rozszerzył się do morza Azow- 
skiego, do półwyspu Tamań poza gu
bernie kijowską i połtawską.

N a zachodzie Europy zwyczaj ten 
również istniał, a mianowicie we Prancyi 
i we Włoszech.

Przypuszczać można, że malowanie 
umarłych było jednym z obrządków ry
tualnych pogrzebowych.

Oprócz zafarbowania sztucznego, za- 
kolorowanie kości powstawało nieraz 
w sposób naturalny. Do tego rzędu za
liczyć właśnie możemy plamy czerwone 
na szkieletach z grobowca w Rossen, 
pod Merseburgiem w Saksonii. Grobo
wiec ten rozkopany został przez inżynie
ra  A. N agięła i, sądząc z przedmiotów 
znalezionych w nim, pochodzi z okresu 
neolitycznego. Plam y czerwone znale
zione zostały tylko pod w arstw ą osadu, 
pokrywającego kości; nigdzie zaś na 
miejscach wolnych od niego. Osad, o k tó
rym mowa, powstaje skutkiem rozpusz
czenia znacznej ilości wapna, znajdują
cego się w  ziemi, przez wodę zaw iera
jącą  dwutlenek węgla. Roztwór ten, 
przesiąkając głębiej, traci część bezwod
nika węglowego i jako węglan wapnia 
kwaśny, wraz z krzemionką osiada na 
kościach, przeważnie na ich stronie spod
niej. W arstw a tego osadu dochodzi do 
1 cm grubości, a miejscami bywa je sz 
cze grubszą, tworząc wypukłości.

Zabarwienie czerwone, znalezione przez 
p. K rausego pod takim  osadem na szkie
letach z Rossen, przypomina bardzo w y
gląd porostu na kamieniach i drzewach, 
tylko w rozmiarach bardzo zmniejszo
nych. Postać tych plam czerwonych na
sunęła p. Krausemu na myśl przypusz
czenie, że są one natury  organicznej, 
a badania wykazujące brak części m eta
licznych w barwniku, utw ierdziły go 
w tem przypuszczeniu. Na tej podstawie 
p. K rause sądzi, że zabarwienie w ytw o
rzyły mikroorganizmy, osiedlające się 
na kościach. K aw ałek kości czerwonej, 
oraz osadu zabarwionego Krause posłał 
prof. dr. Magnusowi dla przeprowadzenia 
nad niemi badań. Badania te  w ykryły

w  tych m ateryałach bakterye, a mianowi
cie mikrokoki. Nie można jednak było 
podawać tego za pewnik bez przeprowa
dzenia kultury specyalnej. D la spraw
dzenia więc tej kwestyi Magnus pora
dził Krausemu udać się do prof. dr. Giin- 
thera. Prof. Gtinther po przeprowadze
niu badań odpowiedział, że w próbkach 
otrzymanych nie zdołał odkryć żadnych 
drobnoustrojów. P. Krause jednak sądzi, 
że powodem niew ykrycia m ikroorganiz
mów były nader niekorzystne warunki ba
dań bakteryologicznych. Przedm iot badań 
przeleżał bowiem przeszło la t dwanaście 
w powietrzu suchem w muzeum, zanim 
został poddany badaniom.

Yirchow domyślał się również wpływu 
isto t organicznych na zabarwienie czer
wone czaszki ze Stillfried, na której 
znajdował się rysunek zupełnie podobny 
do rysunku plam czerwonych na szkiele
tach z ROssen.

Yirchow porównywa różnice pomiędzy 
farbowaniem kości, dokonanem ręką 
ludzką i plamami dziwacznemi, prawdo
podobnie pochodzenia mikrogenicznego.

W  pierwszym razie najczęściej jest 
używana ochra żelazista, która pozostaje 
tylko na powierzchni kości; w  drugim 
zaś nie znajdujemy żadnych części skła
dowych metalicznych, a barw nik czer
wony przenika kości w miejscach pofar- 
bowanych na dość znaczną głębokość. 
W innych nakoniec przypadkach zabar
wienie czerwone kości powstawać może 
w sposób naturalny, wskutek obecności 
w  gruncie rozmaitych barwników m eta
licznych.

K. Stolyhwo.

Z AKADEM II U M IEJĘTNOŚCI.

W Akademii Umiejętności odbyło się dnia 
28 marca b. r. posiedzenie administracyjne 
Komisyi fizyograficznej pod przewodnictwem 
radcy Dwora prof. dr. F. Kreutza. Prze
wodniczący powitał obecnego po raz pierw
szy na posiedzeniu Komisyi prof. K. Kogóy- 
skiego, poczem sekretarz zdał sprawę z wy
dawnictw Komisyi i odczytał sprawozdania 
z czynności sekcyj w r. z. Ze Sprawozdań 
Komisyi wydano tom 36, z Atlasu geologicz
nego Galicyi zaś wydrukowano prof. M. Łom-
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nickiego tekst i pierwszą seryę map należą
cych do zeszytu 15-go, tudzież dr. J. Grzybow
skiego mapy przeznaczone do zeszytu 14-go, 
a oddano do druku drugą seryę map prof. 
M. Łomnickiego z zeszytu 15-go, mapę „Skole“ 
prof. dr. R. Zubera tekst do zeszytu 11 go 
prof. dr. W. Szajnochy i tekst do zeszytu
14-go dr. J. Grzybowskiego. Do wydania 
częścią w „Sprawozdaniach14, częścią w „Atla
sie geologicznym" Komisya otrzymała nastę
pujące prace: 1) prof. dr. S. Klemensiewicza: 
„O nowych i mało znanych gatunkach motyli 
fauny galicyjskiej", przyczynek trzeci, napi
sany ze współudziałem p. S. Stoeckla, 2) p W' 
Satkego. „Badania ciepłoty ziemi w Tarno
polu", 3) dr. E Niezabitowskiego: „Zwierzę
ta  kręgowe okolicy Rytra", 4) p. M. Rybiń
skiego: „Chrząszcze nowe dla fauny galicyj- I 
skiej" wykaz drugi, 5) tegoż: „Wykaz chrząsz- 
czów zebranych na Podolu galicyjskiem 
przy szlaku kolejowym Złoczów-Podwołoczy- 
ska"; 6) prof. M. Łomnickiego: „Eauna Lwo- | 
wa i okolicy: Chrząszcze" część druga; 7) p.
F. Schillego: „Fauna lepidopterologiczna do
liny Popradu j  jego dopływów", przyczynek 
7-my; 8) tegoż: „Materyały do fauny owadów 
siatkoskrzydłych i szarańczaków doliny Po
pradu", przyczynek drugi; 9) prof. dr. W. 
Szajnochy: Tekst do zeszytu 11-go Atlasu;
10) prof. M. Łomnickiego: Tekst do zeszytu
15-go; 11) prof. dr. R. Zubera: Mapę geolo
giczną „Skole"; 12) dr. J. Grzybowskiego: 
Tekst do zeszytu 14-go Atlasu i mapy geolo
giczne: Turka i Ustrzyki Dolne; 13) dr. W. 
Teisseyrego: Mapę geologiczną „Rohatyn11; 14) 
p. T. Domańskiego: Geologiczno-rolniczy 
opis gleb powiatu przemyskiego z mapą. 
Prace w Sekcyach Komisyi postępowały po
dług ułożonego w kwietniu r. z. programu, 
z którego tylko dwa punkty odpadły z po
wodu przeszkód nie dających się usunąć.

Podług sprawozdania muzealnego, odczyta- j  

nego w dalszym ciągu, a sprawdzonego przez j  

członków Komisyi kontrolującej: prof. dr. E. 1 
Godlewskiego i dr. E. Niezabitowskiego, do 
Muzeum Komisyi fizyograficznej przybył bar
dzo bogaty zbiór błonkówek wraz z bibliote
ką hymenopterologiczną ś. p. generała O. 
Radoszkowskiego, odstąpiony przez Towa
rzystwo Przyjaciół Nauk w Poznaniu, a dalej:
1) Młody okaz orzechówki, dar p. F. Schille
go w Rytrze; 2) Zbiór owadów siatkoskrzy- i 
dłych krajowych, złożony przez p. J. Dziędzie- [ 
lewicza we Lwowie; 3) Skamieniałości roślin
ne obce, dar prof. dr. M. Raciborskiego 
w Dublanach; 4) Kości mamuta, dar p. H. j  

Hoeslego w Dąbiu; 5) Skamieniałości z Go- [ 
łonogu, dar prof. dr. J. Rostafińskiego; 6) 
Okazy geologiczne tryasowe z W. Ks. Kra- , 
kowskiego, złożone przez p. W. Kuźniara; 7) \ 
Zbiór petrograficzny z okolic Rzeszowa, Dę
bicy i Rudnika, złożony przez prof. dr. W. 
Friedberga w Rzeszowie; 8) Rośliny rzadsze 
z Tatr, dar prof. W. Rotherta w Odessie; j  

9) Geologiczna mapa poglądowa morawsko- 
śląsko-polskiego zagłębia węglowego, Die j 
Steinkohlenablagerung Westgaliziens i Uło
żenie pokładów węglowych w Galicyi zachod
niej, dar autora, p. F. Bartoneca w Sierszy; j

10) Spis roślin zebranych w okolicach Cher- 
sonu przez Rjabkowego, dar autora p. J. Pa- 
czoskiego w Chersonie; 11) Coleopterorum 
species novae in Galicia inventae, dar autora, 
p. M. Rybińskiego; 12) Rocznik VI c k Cen
tralnego Biura hydrograficznego, dar Biura; 
13) Rocznik 1899 i 1900 c. k. Zakładu meteo
rologii i magnetyzmu w Wiedniu, dar Zakła
du, wreszcie zakupione okazy skamieniałości 
i książki.

Rachunek z fuduszów Komisyi za rok 1902, 
sprawdzony przez skrutatorów: prof dr. E. 
Godlewskiego i P. A. Nowickiego, przyjęto 
i udzielono Zarządowi Komisyi absoluto- 
ryum.

Uchwalono program prac na rok 1903, 
obejmujący między innemi, oprócz prac nau
kowych w dziale zoologicznym i botanicznym 
w Muzeum Komisyi, badania grawitacyjne, 
badania motyli, owadów siatkoskrzydłych 
i błonkówek w Rytrze, owadów siatkoskrzy
dłych w Mikuliczynie, badania geologiczne 
w Tatrach i okolicy Myszyna i Kałusza, geo- 
logiczno-rolnicze w okolicach Przemyśla i ba
danie flory łąk.

Przewodniczącym Komisyi na rok 1903 wy
brano ponownie prof; dr. F. Kreutza, sekre
tarzem Komisyi na lat dwa: prof. W. Kul
czyńskiego, skrutatorami rachunków Komisyi 

| na rok 1903: pp. prof. A. Nowickiego i prof. 
T. Sikorskiego, ich zastępcami: prof. R, Gut- 
wińskiego i insp. S. Udzielę; do Komisyi 
kontrolującej muzealnej wybrano: pp. dr. J. 
Grzybowskiego, prof. R. Gutwińskiego i dr. 
E. Niezabitowskiego. Zatwierdzono delega ■ 
tów do Zarządu muzealnego wybranych przez 
Sekcye: pp. prof. dr. E. Godlewskiego, S.

| Stobieckiego i prof. J. Śnieżka. Przyjęto 
następujących kandydatów na współpracowni
ków Komisyi, proponowanych przez Sekcye 
i Zarząd Komisyi: pp. K. Angermanna w J a 
śle. dr. B. A. Dębskiego w Wólce Przybo- 
jewskiej, A. Kornelię we Lwowie, dr. I. Ko
sińskiego w Chojnowie, S. Krzemieniewskie- 

, go w Krakowie, M. Limanowskiego w Zako
panem, J. Orłowskiego w Łuczyńczyku, W. 
Poźniaka we Lwowie, dr. E. Romera we Lwo
wie, dr. F. Wilkosza w Krakowie i J. Za
jączkowskiego w Krakowie.

Po powzięciu uchwały w sprawie honora- 
ryów wypłacanych za prace zamieszczane 
w Sprawozdaniach Komisyi i przyjęciu pew
nej zmiany w:'regulaminie, Komisya, na wnio
sek prof. dr. J. Rostafińskiego, wyraziła prof. 
d-rowi F. Kreutzowi podziękowanie za do
tychczasowe prowadzenie spraw Komisyi, po
czem Przewodniczący zamknął posiedzenie.

SPRAW OZDANIA.

— Prof. dr. J. Rosenthal. Podręcznik fizyologii 
ogólnej. Wstęp do nauk przyrodniczych i me
dycyny. Przełożył dr. med. M. Flaum. 137 
rysunków w tekście. Str. XXIII +  6i0. Wy-
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danie z zapomogi Kasy imienia dr. Jó 
zefa Mianowskiego. Warszawa 1903. Cena 
rb. 2.

Książka wymieniona w nagłówku oddawna 
była bardzo pożądaną. Nie mieliśmy bowiem 
dotąd wcale podręcznika, stanowiącego praw
dziwy „wstęp“ do przyrodoznawstwa i medy- j  

cyny, podręcznika tak niezbędnego dla całe- 
go zastępu słuchaczów pierwszych kursów 
uniwersytetu, pozbawionych—w razie braku 
znajomości języków obcych—możności zapo- [ 
znania się w sposób szerszy z naukami bio- 
logicznemi wogóle, a z fizyologią w szczegół- [ 
ności. Brak ten zapełni, w znacznej przynaj
mniej części, „Fizyologią ogólna“ Rosenthala: 
jest to książka o zakroju szerokim, wprowa
dzająca czytelnika w dziedzinę nauki o życiu 
poprzez długi, bo prawie połowę dzieła zaj
mujący, wstęp, gdzie widzimy wyłożone za
sady psychologiczne i metodologiczne bada
nia ścisłego, oraz zasady podstawowe z dzie
dziny fizyki i chemii. Dziesięć pierwszych 
rozdziałów poświęcono wyłącznie tym wiado
mościom przygotowawczym, a dla oryentowa- 
nia się w zjawiskach przez fizyologią obej
mowanych niezbędnym. Dopiero w rozdziale 
jedenastym rozpoczyna się fizyologią właści- j  

wa, traktowana w szeroki, porównawczy spo
sób. Więc po rozpatrzeniu ogólnych zjawisk j  

życiowych, przyczem za punkt wyjścia autor J 
bierze zwierzę ssące, przechodzimy tu do I 
ustrojów najprostszych, ich budowy i życia, j  

poczem widzimy zarys cytologii i histologii 
porównawczej wraz z głównemi danemi z za
kresu embryologii. Rozdziały 14 i 15 po
święcone są sprawie przerobu materyi w ustro
jach żywych, zarówno zwierzęcych jak roślin
nych. Porównawcze rozważania nad krąże
niem materyi i przeobrażeniami energii w or
ganizmach, oraz zestawienie przejawów spraw- 
ności ustrojów zajmują trzy następne roz
działy. Wreszcie przechodzimy do objawów 
drażnienia i pobudliwości, oraz do spraw 
wzrostu i rozmnażania, przyczem uwzględ
nione są zagadnienia epigenezy i ewolucyi 
oraz teorye dziedziczności.

Rozdział ostatni poświęcony jest zagadnie- j  

niom o początku życia, oraz sprawom zmień- j  

ności gatunków, znaczeniu systematyki, po- j  

wstawaniu gatunków, doboru, celowości. 
Wreszcie w rozdziale dodatkowym znajduje
my wskazówki, dotyczące metod graficznych 
i ich zastosowania w fizyologii.

Widzimy więc, że podręcznik Rosenthala 
zawiera niezmierne bogactwo materyału, ze- [ 
stawionego z uwzględnieniem zarówno wy- { 
magań naukowych i pedagogicznych, jak [ 
i szerokich zagadnień, które zwykle pociąga- j  

ją  niezmiernie każdego, przystępującego do | 
studyów naukowych. To też sądzimy, że | 
książka ta znaczne odda usługi, nietylko słu- j  

chaczom uniwersytetu i samoukom, lecz j  

i wszystkim tym, którzy, nie zajmując się | 
fizyologią porównawczą specyalnie, zechcą 
zapoznać się z jej metodami i wynikami. 
Prócz niewątpliwie wielkich zalet oryginału, [ 
zwrócić tu musimy też uwagę i na zalety J 
przekładu, dokonanego przez tłumacza, który |

[ tyle już cennych dzieł naukowych literaturze 
j  naszej przyswoił. Język przekładu jasny i ści- 
I sły; w dziale biologicznym znajdujemy tu 

uwzględnioną najnowszą terminologią pol
ską

Jan Tur.

—  Spis prac odnoszących sję do fizyografii ziem  
polskicb za lata 1899 i 1900. Opracował dr. Eu
geniusz Romer. Odbitka z czasopisma pol
skiego Tow. Przyrodników im. Kopernika 
„Kosmos". Lwów 1902.

Piąty to już z rzędu rocznik wydaje prof. 
Romer. W tomie obecnym znajdujemy ze
stawienie prawie 2000 tych rozpraw, rozkla- 
syfikowanych podług grup poszczególnych, 
jak: I Bibliografia, II Geografia, III Hydro
logia, IV Geologia, V Elora, VI Fauna, VII 
Antropogeografia. W  każdej z tych grup 
poszczególnych autor rozróżnia bardziej cha
rakterystyczne poddziały, co znacznie ułatwia 
odszukanie danej pracy. Tak np. dział III 
(Hydrologia) rozpada się na grupy następują
ce: A. Wody gruntowe, B. Rzeki, C. Jeziora, 
D. Limany, E. Morza i F. Karty hydrogra
ficzne.

Nowością w danym roczniku, ważną nie
zmiernie, są bardzo pracowicie i wyczerpują
co ułożone indeksy. Widzimy więc tu indeks 
autorów (za całe dziesięciolecie od r. 1891), 
oraz indeks nazw geograficznych. Ostatni 
ułożony jest w taki sposób, że mamy tu ze
stawione rozprawy podług: 1) obszarów wię
kszych od Polski, częściowo polskich, 2) to
pografii fizyograficznej, 3) ziem, t. j. krain 
fizyograficznych, etnograficznych i historycz
nych i 4) topografii podług współczesnego 
podziału politycznego.

Zbytecznem byłoby się rozwodzić nad do
niosłością pracy prof. Romera, zrozumie to 
bowiem każdy, pracujący na polu fizyografd 

I naszej. Pozostaje nam tylko życzyć 8zan. 
Autorowi dalszego powodzenia w tak wyso
ce pożytecznej, a z takim trudem i tak płod
nie prowadzonej pracy.

Jan Tur.

') Tem dziwniej wobec takiej pochwały, 
I rzadko należącej się pisarzom naszym, odbi

jać będzie uwaga, której tłuszność ukryć nie 
pozwala, że sz. tłumacz jakgdyby nie wie
dział wcale o istnieniu przyjętej i przez Aka
demię zaleconej do użytku powszechnego ter
minologii chemicznej polskiej. Z żalem no
tujemy ten szczegół, uważając takie przeocze
nie za bardzo niewłaściwe. Zdaje się nam 
nawet, źe wydawca takiego charakteru, jak 
wydawca Podręcznika fizyologii ogólnej, ma 
nietylko prawo lecz i obowiązek czuwania 
nad prawidłowym rozwojem naszego języka 
naukowego.

Red.
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K RO N IK A  N A U K O W A .

— Pomiary pierścieni Saturna. Prof. F. E. 
Seagrave dokonał szeregu pomiarów odległo
ści wewnętrznej krawędzi wewnętrznego pier
ścienia Saturna od samej planety. Wynik 
średni dał odległość 3,698" dla strony po
przedzającej i 4,005 dla strony następującej, 
średnica zaś samej planety wynosi 17,618.

Zestawienie tych wyników z średnią war
tością wyników, otrzymanych przez dawniej
szych obserwatorów, okazuje, że nic nie po
twierdza teoryi, sformułowanej po raz pierw
szy przez Struvego w r. 1851, że wewnętrz
ny pierścień planety rozszerza się nawe- 
wnątrz, a tem samem zmniejsza odległość 
swoję od planety.

(ang. Naturę). »n. h. h.

— Pieczara ze szczątkam i fauny przedlodowcowej.
Na jednem z ostatnich posiedzeń angielskiego 
Towarzystwa geologicznego p. Boyd Daw- 
kins przedstawił opis nowoodkrytej pieczary, 
zawierającej liczne kości zwierzęce—najdaw
niejsze z pomiędzy wszystkich znanych do
tąd w Europie.

Pieczara ta. znajduje się w nieznacznej od
ległości od Buston w Derbyshire, w wapie
niach Dove Holes; mieści się ona na 300 m 
ponad poziomem morza. Zdaje się, że była 
ona niegdyś połączona z inną pieczarą, roz- 
leglejszą i jeszcze wyżej położoną; ta  ostatnia 
pieczara prawdopodobnie została zapełniona, 
lecz przedtem woda poprzenosiła szczątki 
zwierzęce do pieczary obecnie odkrytej.

Kości znalezione należą do nader rozmai
tych gatunków zwierząt: widzimy tu więc
szczątki słonia, hyeny, mastodonta, tygrysa 
o zębach zakrzywionych (gatunek podobny 
do Smilodon), nosorożca, konia. Wszystkie 
te gatunki znikać zaczęły w Europie zachod
niej wraz z obniżeniem się temperatury, któ
re poprzedziło okres lodowcowy. Można 
twierdzić z pewnością, że kości w nowood- 
krytej pieczarze znalezione pochodzą z epoki 
przedlodowcowej, prawdopodobnie z plioce- 
nu, podczas gdy we wszystkich innych zna
nych dotychczas pieczarach znaleziono szcząt
ki zwierząt z okresu nowszego, a mianowicie 
z pleistocenu.

(Rev. Sc.). J. T.

—  Ciekawe obyczaje krabów. W niedawno 
ogłoszonej swej rozprawie nad nowemi for
mami skorupiaków morskich egzotycznych, 
p. Borradaile zwraca uwagę na szczególne 
obyczaje niektórych krabów, np. nowoodkry- 
tego gatunku Melia tesselata. Krab ten za
zwyczaj przebywa wśród gałązek żywych ko
rali i prawie zawsze trzyma w swych szczyp
cach po małym ukwiale. Jeżeli odbierzemy kra
bowi jednego lub oba ukwiały, wówczas za
czyna szukać nowych. Jaki pożytek krab 
odnosi z tego pozornie zbytecznego ciężaru?

Trudno jest na to odpowiedzieć. P. Borra
daile przypuszcza, że krab broni się przy po- 

j  mocy parzydełek swoich ukwiałów od napa
ści drobnych zwierząt, które parzydełka te 
mogą odstraszać, lub też, że ukwiały służą 

j  za przynętę wśród łowów. Pewnem jest to 
tylko, że szczypce Melia tesselata są bardzo 
słabe, i źe, będąc zaatakowanym, krab ten wy
ciąga swe ukwiały w stronę, skąd widzi gro
żące mu niebezpieczeństwo.

Wymieniony powyżej autor zaznacza, że 
wogóle mało znamy w państwie zwierzęcem 
przykładów posługiwania się narzędziami 
i w dodatku narzędziami źywemi. Zdaje mi 
się wszelako, że przykładów takich, szcze
gólniej pomiędzy dziesięcionogami morski emi 
jest znacznie więcej, tylko jakoś dotąd mało 
na nie zwracano uwagi. Tak np. zdarzyło mi 
się obserwować w roku zeszłym w akwa- 
ryach stacyi zoologicznej w Villefranche—kil
ka gatunków krabów o ciemno-szarem ubar
wieniu, które zawsze były pokryte jakby 
specyalnie przyczepionemi kawałkami wodo- 

j  rostów iLaminaria i in.). Wodorosty te po- 
| krywały cały grzbiet zwierzęcia, oraz górną 

powierzchnię nóg. Jeżeli zwierzę tak przy
strojone zostało umyślnie przewrócone grzbie
tem na dół, wówczas zakładało ono nogi na 

| stronę brzuszną, jakby świadomie kryjąc się 
| pod zieloną barwą wodorostów.

Tamże miałem sposobność obserwować w cią- 
j gu kilku dni raka z gat. Homola spinifrons.
| Zwierzę to o barwie jaskrawo-ceglastej nosi 
) stale na piątej parze swych nóg w górę za

giętej, gąbkę niewielką o barwie również” 
czerwonawej. Będąc podrażnioną Homola wy
ciąga ową gąbkę w stronę grożącegą niebez
pieczeństwa, odbijając nią, jakby tarczą, ude
rzenia np. pincetu. Rak ten, o ile ma ze so
bą swą gąbkę, naogół odważnie stawia czoło 
różnym napaściom, będąc zaś jej pozbawio
nym, zaczyna czemprędzej uciekać. Dodać 
należy, że szczypce jego są bardzo słabo roz
winięte. Czasami, będąc napastowaną przez 
czas dłuższy, Homola rzuca sama swą gąbkę, 
i wnet ucieka, jakby uważając, że wróg, za
jęty porzuconą gąbką, da jej czas uciec bez
karnie.

Ciekawe te i tym podobne fakty winny, 
zdaniem naszem, zwrócić baczniejszą uwagę 
zoologów, zarówmo bowiem samo poznanie 
tych ciekawych obyczajów, jak i wyjaśnienie 
ich genezy przedstawia niewątpliwie duże 
znaczenie teoretyczne.

J. Tur.

— Obyczaje skrzeków bezskrzelnych (Ichtyoi- 
dea Derotremata), a szczególniej rodz. Cryp- 
tobranchus, o zupełnie zanikłych otworach 

I skrzelowych, podaje p. A. M. Reese, na za
sadzie własnych spostizeżeń. Przedstawiciele 
rodz. Cryptobranchus znajdują się w znacznej 
obfitości w rzekach doliny Ohio, dochodząc 
do 60 (m długości. Brzydkie to zwierzę po
sądzane jest przez rybaków miejscowych 
o posiadanie gruczołów jadowitych, co wszak
że jest błędne.

Skrzek ten, oddychający płucami, wdycha 
powietrze przez połykanie; częstość oddycha
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nia jest bardzo zmienną, przynajmniej u osob
ników trzymanych w niewoli. Zazwyczaj po
między jednym a drugim wdechem zachodzi 
przerwa 15-minutowa, lecz może się ona 
przedłużać do 30, a nawet do 43 minut. 
Cryptobranchus jest zwierzęciem niezmiernie 
żarłocznem, zjada mnóstwo małych rybek, 
raków i t. p , wszelako trzymany w niewoli 
zadowala się kilkoma kawałkami wątroby 
surowej, dawanemi mu raz lub dwa razy na 
tydzień, i to jedynie w lecie; w zimie bo
wiem czasami po dwa miesiące może pozo
stawać bez pożywienia, lecz wówczas niekie
dy napada własnych swoich współbraci. Lecz I 
nawet i w lecie Cryptobranchus może oby
wać się w ciągu kilku tygodni nietylko bez 
pożywienia, lecz nawet bez wody.

(Rev. Sc.). J. T.

—  Moskity w zimie. Wiadomo, że moskity 
wogóle przebywają zimę jako postaci dojrza
łe. Obecnie, wobec stwierdzonego udziału, I 
jaki owady te mają w sprawie przenoszenia { 
malaryi, obyczaje ich stały się przedmiotem 
wielu skrzętnych badań, i między innemi p. 
John B. Smith poświęcił zimę 1901—1902 
oraz 1902—1903 r. na obserwacye nad zimo
waniem tych niebezpiecznych dwuskrzydłych. 
Większość moskitów dojrzałych kryje się na 
zimę po piwnicach, składach drzewa, opusz
czonych budowlach i t. p , aby na wiosnę, 
po przebyciu śpiączki zimowej, wrócić do 
życia czynnego i rozmnażania się. Okazuje 
się, że niekiedy, prócz form dorosłych, mo
gą przezimować i larwy. Mrozy nie zabijają 
larw wodnych, które śpią spokojnie nawet 
wśród powłoki lodowej i wprędce wracają 
do życia po jej stopieniu. Operacyą tę, za- j  

mrażania i odmrażania larwy, można powta
rzać wielokrotnie bez żadnej dla niej szkody. 
Stwierdzono to na larwach gatunku Culex pun- [ 
gens, a także i na innych gatunkach rodzajów 
Culex i Anopheles. Niektóre z gatunków koma- | 
rów zimują wyłącznie tylko jako larwy (np. 
Culex Smithi), inne znowu wyłącznie jako ima
go, np. Culex pipiens i Anopheles punctipen- ! 
nis, inne wreszcie gatunki pozostawiają tyl- I 
ko jaja, zdolne oprzeć się wpływom mrozu.
U znacznej większości gatunków spotykamy 
larwy zimujące: pochodzą one z jaj, złożonych 
w późnej jesieni i zawsze podlegają działa- j  

niu silnego zimna bez szkody dla siebie.
Okazuje się więc, źe „roznosiciele malaryi" 

nie obawiają się zimna: przecież wielu bada- | 
czów krain podbiegunowych zwracało uwagę | 
na ich obecność w strefach zimnych, a wia
domo powszechnie, źe moskity w ciągu lata 
stanowią prawdziwą plagę wilgotnych miej
scowości Alaski.

J. T.

—  W pływ pokarmów cukrowych na wodorosty
był badany niedawno przez p. Chodata. Do
dając do hodowli wodorostów cukru trzcino
wego, glikozy lub sacharozy, badacz ten zau
ważył, że wzrost wodorostów zwiększał się 
raptownie, tak że w krótkim czasie hodowla 
rozrosła się w sposób nieoczekiwany. Z d ru 

giej strony nadmierne wzmożenie się odży
wiania się i wzrostu doprowadza wprędce 
komórki wodorostów do zwyrodnienia. Tak 
wymieniony autor przekonał się z doświad
czeń nad wodorostem Scenedesmus acutus, 
że najłatwiej dający się przyswoić cukier, 
mianowicie glikoza, przyśpieszając wzrost 
wodorostów, przyśpiesza też znalsomicie ich 
obumieranie, i to w stopniu daleko znacz
niejszym niż słabiej asymilująca się galaktoza.

(Rev. Sc.). J. T.

—  Zapłodnienie przedwczesne u roślin, polega
jące na przenoszeniu dojrzałego już pyłka na 
znamię niedojrzałego jeszcze słupka, było 
przedmiotem badań p. Ć. P. Hartleya, który 
wyniki ich ogłosił w sprawozdaniach „Bureau 
of Plant Industry“ ministeryum rolnictwa 
St. Zjedn. Powszechnie przypuszczano do
tychczas, że w przypadkach zapylenia przed
wczesnego pyłek oczekuje nadejścia okresu 
dojrzenia słupka, poczem następuje zapłod
nienie normalne. Istotnie, niekiedy rzecz się 
odbywa w ten sposób, lecz, podług Hartleya, 
niekiedy zapylenie przedwczesne wywiera 
wpływ wręcz szkodliwy na kwiat zapylony, 
który też wprędce więdnie i opada. Tak 
mianowicie rzecz się ma u tytoniu (Nicotia- 
na tabacum), przyczem uwiąd następuje w 36 
godzin po przeniesieniu pyłka na znamię nie
dojrzałe. Przeniknięcie łagiewki pyłkowej 
do niedojrzałego zalążka wywiera tu  wpływ 
wprost trujący. Zauważyć należy, że inne 
substancye, jak np. mąka kukurydzy, czą
steczki wapna gaszonego, pyłek kwiatów in
nych gatunków nie wywierają żadnego wpły
wu na niedojrzały słupek tytoniu.

Ciekawe niezmiernie są doświadczenia nad 
rzekomem zapłodnieniem dojrzałych kwiatów 
tytoniu zapomocą wymienionych wyżej sub
stancyj. Otrzymał on w ten sposób owoce 
i nasiona, aczkolwiek niezdolne do kiełko
wania. Przypomina to zjawisko sztucznego 
dzieworództwa u zwierząt, nad którem bada
nia w czasach ostatnich dały zdumiewające 
wyniki (por. Wszechświat nr. 44 r. z.).

J. T.

ROZM AITOŚCI.

— Wysokość lotu ptaków była dotąd nieraz 
przedmiotem zupełnie dowolnych przypusz
czeń. Dopiero wycieczki aeronautów mog- 
dostarczyć w tym względzie dokładnych wia
domości, na co pierwszy zwrócił uwagę Luc 
canus. Na wielkich wysokościach ptaki na
potykane są  rzadko. Raz np. widziano orła 
na wysokości 3000 m, innym razem bociana 
i sokoła na wysokości 900 m, skowronka na 
wysokości 1900 m i wrony na wysokośią 
1400 m. Wynika stąd, źe ptaki zazwyczaj 
nie wznoszą się nad poziom 400 m. Z dn- 
świadczeń Lucanusa wynika, źe ptaki oryeo-
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tują się zapomocą wzroku. Wszystkie ptaki 
wypuszczone z balonu w jasny dzień lecą 
prosto ku ziemi. Ptaki, wypuszczone nad 
chmurą, zasłaniającą widnokręg, krążyły na
około balonu, dopóki się nie otworzyła 
w chmurze szczelina, odsłaniająca ziemię. Na
leżałoby się spodziewać, że ptaki, skoro kie
rują się wzrokiem, powinny się wznosić jak- 
najwyżej, aby objąć jaknaj większy horyzont. 
Tymczasem tak nie jest, grdyż wobec długich 
skośnych linij widzenia, idących ze znacznej 
wysokości, powstają refleksy, uniemożliwia
jące rozróżnianie przedmiotów. Oprócz tego 
chmury tamują bardzo wysokie wzloty. Dla
tego też polowania na ciągnące słomki udają 
się najlepiej w dnie pochmurne. Dla uzupeł
nienia bardzo byłyby pożądane obserwacye 
z balonu w nocy, wiadomo bowiem, że ptaki 
ciągną przeważnie nocami.

(Prometheus). Y. Z.

— Długowieczność nasion roślinnych. O dziw
nej wytrzymałości nasion i o ich długowiecz- 
ści opowiadano dużo historyj, zarówno dziw
nych, jak nieścisłych. Do takich legend prze
sadnych zaliczyć np. należy opowiadania 
o pszenicy egipskiej, której nasiona po wielu

tysiącach lat. spędzonych w stanie życia uta
jonego w podziemiach grobowców, miały kieł
kować i rozwijać się. Opowiadania te i tym 
podobne, nigdy wszakże nie zostały stwier
dzone naukowo. Niekiedy wszelako znajdują 
się przykłady znacznej długowieczności na
sion, wszakże nie dochodzącej do rozmiarów 
zazwyczaj jej przypisywanych. Tak np. Ch. 
Le Gendre podaje w „Naturaliste“ opis przy
padku, w którym ziarna jaskru białego prze
szło sto lat przeleżały w głębszych war
stwach ziemnych, aż szczęśliwym zbiegiem 
okoliczności przedostały się do warstw bar
dziej do powierzchni zbliżonych i tam na
tychmiast kiełkować zaczęły.

— Zdziczenie psów pasterskich. Przed kilku
nastu laty pasterze owiec w Patagonii spro
wadzili do strzeżenia swych stad psy ze Szko- 
cyi, łagodne, dobrze tresowane i posłuszne. 
Zwierzęta te w krótkim czasie rozmnożyły 
się nadmiernie i część ich, pozostawiona bez 
opieki i wpływu człowieka, zdziczawszy zu
pełnie, napada teraz na stada, oraz na sa
mych pasterzy, przyczem toczą się krwawe 
walki, nie bez ofiar w ludziach.

(Rev. Sc.). J. T.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y

za tydzień  od d. 22 do 28 kw ietn ia  1903 r.

(Ze spostrzeżeń ua stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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Ś red n ie ’ 42,5 io.7 7^ 2,65
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