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ŚW IATŁO I  ANALIZA WIDMOWA.
(Wykład popularny).

Światłem wogóle zowiemy ten czynnik 
zewnętrzny, który daje nam możność wi
dzenia otaczających przedmiotów. Przed
mioty świecące lub oświetlone dostarczają 
naszemu oku światła i dlatego stają się wi- 
dzialnemi. W  większości ziemskich przy
padków dzieje się tak, że bryły materyi sa
me przez się są ciemne, to jest własnego 
światła nie posiadają, a więc możemy je 
widzieć w takim  tylko razie, jeżeli na ich 
powierzchnię padają promienie świetlne, po
chodzące z innego źródła i odbite w pewnej 
części od tej powierzchni, dostają się do na
szego oka.

Światło działa na nasz nerw wzrokowy 
z odległości częstokroć niezmiernych, prze
nikając swobodnie przez t. zw. ciała prze
zroczyste, albo też zatrzymują je (pochła
niają) zupełnie lub częściowo bryły nie
przezroczyste.

Czemże jest właściwie owo tak dobrze 
znane nam światło? Mało jest, zaiste, w nau
ce zagadnień równie ciemnych, powiada 
Flammarion, jak  zagadnienie o istocie i na- | 
turze światła. W  jak i sposób oko nasze wi
dzi przedmioty, oddalone odeń na tysiące 
i miliony mil? Dlaczego pewne ciała świe
cą, gdy inne własności tej nie posiadają?

Jakiem i drogami promienie światła dostają 
się do siatkówki naszego oka i czem są owe 
promienie? Nauka oddawna zadawała i za
daje powyższe pytania, nie otrzymując jed 
nak dotychczas odpowiedzi zupełnie wy
czerpujących.

Światło, jak  wiemy o tem z doświadczeń 
bezpośrednich, przebiega przestrzenie, prze
nosi się z miejsca na miejsce i to z pewną 
szybkością, która daje się ściśle oznaczyć. 
Otóż ta  jedna okoliczność, wzięta sama 
przez się, zniewala nas do przypuszczenia, 
że w danym przypadku powstaje jakiś ruch, 
nieznanej nam natury. Ze źródła światła, 
albo z naszego oka coś się wyłania, rozsze
rza się, przenika przestrzenie, dosięga ciem
nych brył m ateryi i czyni je widzialnemi. 
Przejście energii od jednego ciała do dru- 

| giego może się odbywać tylko w sposób 
dwojaki i bądź co bądź zawsze za przewod
nictwem pewnej m atery i: Albo pewna, po
siadająca zasób energii cząsteczka mate- 
ryalna pod działaniem odpowiednich wpły
wów przebiega na podobieństwo kuli dzia
łowej próżnię, czy też zapełnioną inną ma- 
teryą przestrzeń (usuwając cząsteczki mate- 
ryalne spotykane na drodze) i ostatecznie 
oddając innej cząsteczce swoję energię w tej 
lub innej postaci, albo też całą przestrzeń 
pomiędzy obu ciałami może wypełniać pew
na materya pośrednicząca* która otrzymuje 
impuls jednego ciała i oddaje go drugiemu.
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W  ten ostatni sposób rozszerza się, np. 
w przestrzeni, działanie ciała dźwięczącego, 
które wznieca fale w arstw  powietrznych. 
W  podobny też (jakkolwiek nieco odm ien
ny) sposób rozszerzają się fale powierzchni 
wodnej i  t. d.

Otóż co do kwestyi rozszerzania się w prze
strzeni promieni światła, w nance panowały 
zkolei oba powyższe poglądy. Starożytni 
filozofowie Grrecyi i Rzym u sądzili, że świa
tło jest wyłączną właściwością naszego oka, 
które wyłania z siebie w przestrzeń pewną 
materyę nieważką, oświetlającą wszelkie na
potykane ciała. Newton sądzi inaczej i przy
puszcza, że nie nasze oko, ale właśnie pew
ne ciała, które zowiemy świetlnemi, wyłania
ją  z siebie ową m ateryę promienistą, zwaną 
„ świetlikiem “. Świetlik przenika z błyska
wiczną szybkością przestrzenie i dostaje się 
wreszcie przez otwory oczne do naszego 
mózgu, wywołując tam  wrażenie światła.

Czy tak  więc, czy też inaczej, przyczyną 
światła wedle owych teoryj jest jakiś rodzaj 
m ateryi nieważkiej, ulatującej w przestrzeń. 
Cząsteczki tej m ateryi poruszają się w kie
runkach ściśle prostolinijnych i byw ają róż
nych  wielkości, a wielkościom tym  odpo
wiadają różne wrażenia barwne. Cząsteczki 
stosunkowo największe dają wrażenie bar
wy czerwonej, najmniejsze zaś—fioletowej.

Teoryą Newtona tłum aczy zupełnie d o 
kładnie prostolinijne rozszerzanie się świa
tła  i powstawanie cienia poza przedmiotem 
oświetlonym. D la wytłumaczenia zjawiska 
odbicia światła od powierzchni pewnych 
ciał, należało już przypuścić, że ciała te  po
siadają zdolność odpychania od siebie pada
jącej na nie m ateryi świetlnej, załamanie 
zaś promieni dawało się wytłumaczyć przy
ciąganiem tej materyi.

W iemy jednakże, że pewne ciała przezro
czyste jednocześnie odbijają i załam ują pro
mienie światła. Otóż takiego zjawiska teo- 
ry a  Newtona nie mogła wytłumaczyć bez 
przypuszczeń zupełnie dowolnych i nie licu
jących wcale z zasadą ogólną, albowiem 
trzeba tu  było uznać, że pewne ciała posia
dają jednocześnie dwie własności wbrew ze 
sobą sprzeczne, a mianowicie: przyciągają 
jedne cząsteczki m ateryi świetlnej i odpy
chają inne, niczem się od tam tych nie w y
różniające. Ostatecznie zaś zrozumienie ta 

kich np. zjawisk, jak  zabarwienie cienkich 
płytek, staje się wobec tej teoryi jeszcze 
trudniejszem; zjawisko zaś interferencyi, 
czyli zupełnego zaniku światła za spotka
niem się w jednym  punkcie dwu promieni 
świetlnych, jest z nią w najzupełniejszej 
sprzeczności, albowiem nie możemy już 
w żaden sposób przypuścić takich w arun
ków, w których większa masa m ateryi 
świetlnej mogłaby spowodować nie przy
rost, ale przeciwnie, zanik światła.

To też nauka dzisiejsza nie uznaje w za
sadzie istnienia nieważkiej m ateryi świetl
nej, natom iast zaś Young i Fresnel podali 
nam teoryą inną, wedle której światło jest 
to tylko pewien nadzwyczaj szybki ruch 
falisty eteru. E te r jest to coś, czego w ża
den sposób ani poznać, ani bliżej określić, 
ani nawet porównać z innemi stanami m a
teryi nie możemy. W ypełnia on wszech
świat cały, przenika wszelką materyę, na
pełnia przestrzenie pomiędzy atomami. F a 
le jego, drgające z różną szybkością, ude
rzają o siatkówkę naszego oka, a stąd wra- 

1 żenie światła. Światło tedy, powiada dalej 
Flammarion, samo przez się nie jest mate- 
ryą nieważką, a tylko pewnym szczególnym 
ruchem takiej materyi. Otóż kiedy pewne
go razu zapytano Yołtairea, co to jest m eta
fizyka, m iał on jakoby odrzec: „Jeżeli dwaj 
uczeni ludzie rozprawiają i jeden z nich sam 
siebie nie rozumie, drugi zaś udaje, że go 
zrozumiał dokładnie, to mamy przed sobą 
dysputę metafizyczną'4. Powyższe powie
dzenie Voltairea dałoby się, zdaniem Flam - 
mariona, zastosować do naszych dzisiejszych 
rozpraw naukowych, dotyczących istoty 
światła. Nie należy jednak zapominać 
(o czem zapomina widocznie Flammarion), 
że jakkolwiek sama natura eteru dotych
czas nie jest jeszcze dokładnie zbadana, to 
poza tym  jedynym zarzutem teoryą Younga 
i Fresnela tłumaczy najdokładniej i w spo
sób najprawdopodobniejszy wszystkie bez 
w yjątku dostrzeżone zjawiska. Czy jest 
ona prawdziwa, lub n ie—przyszłość na to 
odpowie; dziś jednak wobec najzupełniejszej 
zgody jej wyników z faktam i rzeczywiste - 
mi, musimy ją  uznać za jedynie możliwą 
i logiczną. A  więc dowcip szanownego filo
zofa byłby zupełnie odpowiednim, gdyby 
na  miejsce teoryi eteru mógł on nam po-
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dać hypotezę inną, bardziej uzasadnioną. 
O ile jednak  tak  nie jest, trzym ajm y się teo
ry i Younga.

Ja k  woda, kiedy w głąb jej rzucim y k a 
mień, faluje dokoła miejsca, gdzie kam ień 
upadł, ja k  pow ietrze w ytw arza fale dokoła 
drgającego kam ertonu—w podobny też spo
sób i ciało św ietlne pow oduje nadzwyczaj 
szybki ruch  fa listy  otaczającego je  eteru. 
W  przypadku  pierw szym  m am y zjawisko 
ruch falistego, k tó ry  możemy spraw dzić do
tykalnie, w d rug im —odczuwam y falow anie 
powietrza, jako  pew ien dźwięk, działający 
w odpowiedni sposób na narządy naszego 
ucha; wreszcie w przypadku  ostatn im  otrzy
m ujem y w rażenie św iatła. Fale wody po
ruszają się ta k  ospale, że oko z łatw ością 
dostrzega sam  ruch, fale dźwiękowe m kną 
z szybkością 340 m  na sekundę, zależnie od 
tem peratu ry  i gęstości powietrza; wreszcie 
fale eteru  posiadają zaw rotną szybkość 
300 000 km  n a  sekundę!

Miliony, setki, tysiące milionów słońc, 
rzuconych w  przestrzeni, w ysyłają ku  nam  
te  fale tajem nicze; dążą one do naszego oka 
bez zm iany, nie spotykają się ze sobą, nie 
przeszkadzają sobie wzajem. Dziwne to, 
zaiste. A le czy też istotnie fale te nie ule
gają  żadnym  zmianom? Czy prom ień, k tó 
ry  przed ośmiu la ty  wyszedł z łona Syryu- 
sza, a k tó ry  oglądam y w chwili obecnej, nie 
n a tk n ą ł się isto tn ie w  swej ośmioletniej w ę
drówce na tysiące nieznanych nam  w pły 
wów i czy je s t dziś takim , jak im  by ł p ier
wotnie? Czy w idzim y go takim , jak im  w i
dzieć powinniśm y?

K tóż zdoła odpowiedzieć na tak ie  p y 
tania?

Jakkolw iek  ogólne zasady ruchu  falistego 
dobrze są znane każdem u z w ykładu fizyki 
elem entarnej, jednakże m usim y tu  je  zb a
dać nieco szczegółowiej, zw racając przeważ
nie uw agę na pew ne ważne dla naszej kw e
styi zjaw iska. Najlepszą ilustracyę ruchu  
falistego daje nam  zjawisko, k tóre dostrze
gam y na powierzchni wody, kiedy równo
wagę jej zakłócim y rzuceniem  kam ienia. 
Tuż dokoła punk tu , w k tórym  kam ień upadł, 
pow staje w net pew ne wygórowanie wodnej 
powierzchni, k tó re rozszerza się we w szyst
kich k ierunkach  w  postaci w ału  kołowego, 
a prom ień jego w zrasta w  stosunku p ro 

stym  do czasu. Poza wałem  pierw szym  w i
dzimy zagłębienie, rozszerzające się z tą  
sam ą szybkością. I  w ten sposób w ygóro
w ania i wgłębienia, tworzące na powierzch
ni w ody (w przecięciu) linię falistą, zmie
n iają się jedno ze drugiem , ja k  koła współ- 
środkowe, aż wreszcie na pewnej odległości 
od środka zanikają stopniowo i powierzch
nia wody wyrów nywa się zupełnie.

Jeżeli jednak  p rzypatrzym y się uw ażnie 
opisanem u wyżej zjawisku, to  przekonam y 
się niebawem, że w danym  razie na po
wierzchni w ody rozszerza się w kierunku 
prom ieni kół w spółśrodkowych ty lko pe
w ien stan m echaniczny, same zaś jej czą
steczki ruchu  postępowego w k ierunku  od 
środka ku  okręgow i koła nie posiadają wca
le; w ahają się one wyłącznie tylko w kie
ru n k u  prostopadłym  do kierunku rozsze
rzania się fali, to  je s t wznoszą się nieco 
i później opadają w stosunku do pewnej po- 
zycyi średniej, do której następnie w racają 
po przejściu zaburzenia. B ardzo łatw o m o
żemy sprawdzić doświadczalnie słuszność 
powyższego tw ierdzenia, jeżeli tylko na  po
wierzchni falującej w ten  sposób wody um ie
ścim y kaw ałki korka, lub drzewa. Podczas 
rozszerzania się fali lekkie te  ciała wznoszą 
się wraz z n ią  i opadają w k ierunku piono
wym, pozostając jednak  wciąż na niezm ien
nej odległości od środka zaburzenia i nie 
podążają wcale w kierunku rozszerzania się 
w ygórow ań i zagłębień, to  jest ruchu  po
stępowego w ty m  kierunku nie w ykony
w ają.

Otóż w szystkie te  cząsteczki powierzchni 
cieczy, k tóre pozostają w danej chwili w jed 
nakow ym  stanie m echanicznym , tw orzą tak 
zw aną falę kołową, przyrost zaś prom ienia 
owego koła w pewnej jednostce czasu zo- 
w iem y szybkością rozszerzania się fali.

Jeżeli zaburzenie pow staje nie na po
wierzchni, ale w głębi cieczy, gdzie rozsze
rza się ono we w szystkich kierunkach, wów
czas fale przybierają kszta łt sfer i przyrost 
prom ienia takiej sfery w pewnej jednostce 
czasu zowie się również szybkością fali. 
W  m iarę rozszerzania się zaburzenia pro
m ień sfery coraz to wzrasta, aż wreszcie na 
przestrzeni nieskończenie odległej fala staje 
się płaską.

Pow staje więc zagadnienie, w jakiego ro-
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dzaju m ateryi rozszerzają się fale światła, 
które dosięgają naszego oka, dążąc z najod
leglejszych. przestrzeni wszechświata? W ie
my skądinąd, że światło to mknie ku nam 
od planet i gwiazd, od których oddzielają 
nas niezmierne przestrzenie próżne, to jest 
pozbawione m ateryi takiej, jaką m y znamy 
na ziemi; z drugiej zaś strony szybkość roz
szerzania się jego fal przewyższa wszelkie 
szybkości możliwe w znanych nam stanach 
materyi. Szybkość rozszerzania się fal 
(drgań) w pewnem danem środowisku za
leży, jak  nas uczy mechanika, od jego w ła
sności fizycznych i daje się wyrazić przez 
następujący stosunek: V e/8 , gdzie e ozna
cza współczynnik sprężystości, a S g ę 
stość.

Jeżeli więc porównamy niezmierną szyb
kość fal światła ze stosunkiem powyższym, 
to musimy dojść do przekonania, że środo
wisko, w którem  się one rozszerzają, po
siada prężność e tak  olbrzymią, gęstość zaś 
§ o tyle małą, że o takim  stanie m ateryi 
w warunkach ziemskich naw et przybliżone
go pojęcia stworzyć sobie nie możemy. Nie
znane to środowisko zowiemy eterem.

E ter, jak  powiedzieliśmy, ogarnia całą 
przestrzeń wszechświata, wypełnia próżnie 
między gwiazdowe, równie jak  i przestrzenie 
międzycząsteczkowe każdego ciała. A więc 
wewnątrz każdej bryły m ateryalnej światło 
rozszerza się nie skutkiem drgań cząsteczek 
samej materyi, z której składała się owa 
bryła (jak to odbywa się, np., z rozszerza
niem się fal dźwiękowych), ale wyłącznie 
tylko skutkiem drgań przenikającego tę ma- 
teryę eteru wszechświatowego. Nadmienić 
jednak musimy, że eter w przestrzeni p róż
nej różni się znacznie od eteru, zawartego 
wewnątrz pewnej bryły m ateryalnej. Pod 
wpływem m ateryi ważkiej nabiera on pew
nych właściwości, których nie posiadał 
w próżni, a skutkiem tego drgania świetlne 
wewnątrz takiej m ateryi rozszerzają się 
z inną szybkością i dla każdego rodzaju 
m ateryi szybkość ta  bywa odmienna i jem u 
tylko właściwa. Przenikając ciała k rysta
liczne, eter sam staje się poniekąd k rysta
licznym, w ciałach zaś ciemnych traci zdol
ność rozszerzania światła, a raczej drgania 
jego się zmieniają o tyle, że przestają od
działywać na zmysł naszego oka.

W łasności fizyczne eteru dziś są teore
tycznie ściśle obliczone. Szybkość ruchu, 
a także długość powstających w nim fal 
obliczamy doświadczalnie dla każdego da
nego przypadku ze ścisłością zupełnie m a
tematyczną. Gęstość tej szczególniejszej 
m ateryi wynosi według obliczeń teoretycz
nych 1 0 -12 gęstości wody ('/i oooooooooooo)- 

Otóż badania fizyczne dowodzą, że fale 
świetlne eteru są właśnie takie, jak  te, któ
re powstają w wodzie pod wpływem rzuco
nego kamienia. Zowiemy je falami po- 
przecznemi i różnią się one zupełnie od fal 
podłużnych, które powstają np. w powie
trzu, powodując wrażenie dźwięku. Me
chanika uczy nas, że powstawanie fal po
przecznych zależy od niezdolności danej 
m ateryi do ściskania się i rozszerzania. 
A więc gdybyśmy się przekonali, że w ete
rze fale podłużne istotnie powstawać nie 
mogą, to musielibyśmy dojść do przekona
nia, że jest on bezwzględnie nieściśliwym. 
Że zaś nieściśliwemi w najwyższym stopniu 
są ciała stałe, przeto przypuścićby chyba 
należało, że i eter jest również ciałem sta
łem. Ostatnie badania promieni katodal- 
nych i innych tego rodzaju (zbyt mało jesz
cze poznanych) zdają się jednak dowodzić, 
że powstawanie ich zawdzięczamy właśnie 
podłużnym falom eteru. Ale gdyby nawet 
przypuszczenie powyższe okazało się błęd- 
nem i gdybyśmy zmuszeni byli uznać w ete
rze pewne własności takie, jakie posiadają 
ciała stałe, to i w tem nie byłoby jeszcze 
żadnej sprzeczności, ponieważ nawet tu  na 
ziemi znamy takie stany materyi, wobec któ
rych w przypadkach szybkiego ruchu mate- 
rya owa zachowuje się zupełnie tak, jak  
ciało stałe, pod wpływem zaś powolnego ci
śnienia ustępuje, jak  każda ciecz. Taką jest 
np. smoła burgundzka. Kamerton, zrobio
ny z tej smoły, dźwięczy zupełnie, jak  sta
lowy, a jednakże kula, położona na jej war
stwie, zagłębia się powoli i przenika aż do 
dna. A więc w pierwszym przypadku smo
ła  burgundzka posiada wszelkie własności 
sprężystego ciała stałego, w przypadku dru
gim zachowuje się jak  ciecz.

Hypotezę istnienia eteru wprowadzono 
pierwotnie do nauki, jako hypotezę luźną, 
jeżeli się tak  wyrazić można—pomocniczą 
i przejściową; z każdym dniem jednak nai
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biera ona coraz więcej prawdopodobieństwa, 
pewności niemal i tłumaczy zupełnie do
kładnie wszystkie - bez wyjątku dostrzeżone 
zjawiska w dziedzinie światła, ciepła, a na
wet elektryczności i ciążenia powszechnego.

Szybkość, z jaką fale światła rozszerzają 
się w przestrzeni, obliczono już dość dawno. 
Poraź pierwszy dokonał tego w r. 1675 mło
dy astronom duński Olaus Romer na pod
stawie dokładnych badań zaćmień księży
ców Jowisza. Obliczył on mianowicie, że 
światło na przebieżenie drogi równej dwu 
promieniom orbity ziemskiej potrzebuje 22 
m inut czasu.

Wówczas jednak był to tylko domysł Ro
mera, niezem skądinąd nie stwierdzony. 
Stwierdziło go dopiero dokonane przez 
astronoma angielskiego Bradleya odkrycie 
zjawiska aberaoyi światła (r. 1727). Zjawi
sko aberacyi polega na tem, że skutkiem 
wspólnego ruehu ziemi na orbicie i światła 
w przestrzeni wydaje się nam, że wszystkie 
gwiazdy zakreślają w ciągu roku pewne nie
wielkie koła na sferze niebieskiej (q średnicy 
mniej więcej 40.9"), co dowodzi, jak  się 
o tem zaraz przekonamy, że szybkość świa
tła  musi być 10089 razy większą, aniżeli 
szybkość obiegowego ruchu ziemi na orbi
cie. A zatem na przebieżenie przestrzeni, 
oddzielającej nas od słońca, promień światła 
potrzebuje 8 min. 17,8 sek.

Wiemy, że ostatniemi czasy Nyren obli
czył właściwą wielkość aberacyi na 20,490" 
(w promieniu). Otóż na podstawie tej danej 
drogą zwykłego rachunku trygonometrycz
nego możemy łatwo otrzymać szybkość 
światła w stosunku do szybkości obiegowe
go  ruchu ziemi, albowiem, jeżeli oznaczymy 
szybkość ruchu ziemi przez g, szybkość 
światła przez G- i przez a stałą wielkość 
aberacyi, to:

G =*g. Cos . a =  10 089,

jeżeli g =  1.
Na tej zasadzie łatwo już obliczyć czas, 

którego potrzebuje światło na przebieżenie 
przestrzeni pomiędzy słońcem a ziemią.

Ziemia odbywa całą swą drogę dokoła
słońca w okresie 365,25 (mniej więcej) dni,
a więc światło odbyłoby tę drogę w okresie
365,25 d. „ . Q . .— =  o2 min. b,5 s., dzieląc zas tę10089 ’ ’ Y

liczbę przez tc, czyli 3,1416, otrzymamy 
16 min. 35,6 sek., a więc połowa tego, czyli 
8  m. 17,8 s. da nam liczbę poszukiwaną 
(w przypuszczeniu, że orbita ziemi jest ko
łem).

Widzieliśmy wyżej, że według obliczeń 
Romera liczba ta  wynosi 11 min. Różnica 
o 2 m. 42 sek., jakkolwiek dość poważna, 
nie jest jednak o tyle znaczna, ażebyśmy nie 
mogli wytłumaczyć jej niedokładnością na
rzędzi, któremi rozporządzał Romer w wie
ku XV II. Istotnie też Delambre, obliczając 
chwile zaćmień od r. 1662 aż do 1802 (prze
szło 100 zaćmień) podaje, jako wynik swo
jego rachunku liczbę 8 m. 13,2 s. A więc 
różnica wynosi jednak i tym  razem 4,6 sek. 
Powstaje zatem dość poważna kwestya, któ
re z tych dwu obliczeń—czy dokonane przez 
Struvego na podstawie wielkości aberacyi, 
czy też podane przez Delambrea jest dokład
niejsze? Czy różnica wynosząca 4,6 sek. 
da się wytłumaczyć błędami obserwacyi, czy 
też szukać tu  należy przyczyny innej, istnie
jącej realnie? Kwestyi tej dziś stanowczo 
zdecydować nie możemy, jakkolwiek sądzić- 
by należało, że rachunek Struvego musi być 
bliższym rzeczywistości, w obliczeniach zaś 
Delambrea, według których wielkość abera
cyi wynosićby powinna tylko 20,25", zawie
rają się prawdopodobnie błędy, zależne 
od niedokładnego notowania chwil za
ćmień.

Obadwa sposoby, które podaliśmy wyżej, 
dają nam jednak tylko czas, którego po
trzebuje światło na przebieżenie przestrzeni, 
dzielącej nas od słońca, nie określając jed 
nak bezwzględnej szybkości jego ruchu. 
Dla otrzymania tej ostatniej powinnibyśmy 
posiadać dokładnie obliczoną odległość zie
mi od słońca, wtedy bowiem, dzieląc ją  
przez 498 (liczba sekund, podana przez Stru- 
vego), otrzymalibyśmy szybkość światła na 
sekundę czasu. I  odwrotnie, gdybyśmy 
obliczyli tę szybkość bezpośrednio, to mno- 
żąe ją  przez 498, otrzymalibyśmy odległość 
słońca i jego paralaksę.

Mając na względzie niezmierną szybkość 
fal światła? zrozumiemy, że obliczenie jej 
bezpośrednie- drogą doświadczeń, dokony
wanych na ziemi, nastręcza nader znaczne 
trudności. Na powierzchni ziemi nader 
rzadko i w wyjątkowych tylko okolicz-
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nościach dostrzegać możemy najśw ietn ie j
sze nawet przedmioty na odległości, prze- I 
wyższającej 70—80 km, światło zaś przebie
ga taką przestrzeń w przeciągu Y-tooo se_ 
kundy. Otóż skutkiem tego początkowe 
próby bezpośredniego obliczania szybkości 
światła były bezwarunkowo nieudolne. Przed 
innymi zajął się tą  kwestyą Galileusz, a spo
sób użyty przezeń, jakkolwiek na razie nie 
doprowadził do żadnych wniosków, zasłu
guje jednak na wzmiankę, albowiem w ska
zał on pewną metodę, k tórą posługiwali się 
następni badacze, doskonaląc w niej tylko 
szczegóły zastosowania. Galileusz umiesz
czał podczas ciemnej nocy dwu obserwato
rów w odległości kilku kilometrów jeden 
od drugiego. Każdy z nieb posiadał la ta r
nię z reflektorem, urządzoną w tak i sposób, 
że zapomocą odpowiedniego mechanizmu 
można je było odkrywać i .zakrywać bardzo 
szybko. Kiedy obserwator A  zakrywa swo
ję latarnię, a obserwator B dostrzeże zni
knięcie światła, wówczas zakrywa on i swo
ję. Rzecz oczywista, że w takich w arun
kach w chwili, kiedy obserwator A dostrze
że zniknięcie światła w B, promień zdążył 
już  przebiedz naprzód od A do B i potem 
odwrotnie od B do A. Jeżeli więc od chwili, 
kiedy obserwator A zakrył swoję latarnię, 
aż do chwili, kiedy tenże obserwator A do
strzegł zniknięcie światła w latarn i B, upły
nęło, przypuśćmy, 2 sekundy czasu, to zna
czy, że odległość od A do B światło prze
biega w ciągu 1 sekundy. Rozumowanie 
to, teoretycznie było ściśle prawidłowe, sam 
jednak sposob zastosowania dziś wydaje się 
nam dziecinnie naiwnym, ponieważ w da
nych warunkach (przypuszczając nawet, że 
zakrywania i odkrywania latarni odbywały 
się w minimalnych okresach czasu) cała 
różnica mogła wynosić najwyżej Yiooooo 
część sekundy, a na pochwycenie takiej róż
nicy czasu Galileusz odpowiednich narzędzi 
nie posiadał. To też nie powinniśmy się 
dziwić, że próby jego, chociaż obmyślane 
bardzo dobrze, musiały jednak spełznąć na 
niczem.

(CDN)

P. Trzciński.

POGLĄDY NA POW STAW ANIE PŁCI.

(Dokończenie).

Ti fizyologii ciąży wiemy, z jak  wielkiemi 
trudnościami należy się liczyć w udowod
nieniu, czy zapłodnione jajko pochodzi z tej 
menstruacyi, która miała miejsce przed do
staniem się plemników do części rodnych, 
czy też pochodzi z ewolucyi, która nastąpiła 
później. W  pierwszym razie jajko czeka 
na plemnik w częściach rodnych (trąbka lub 
macica), w drugim razie plemnik czeka 
w tych organach na jajko, które ma się do
piero wydostać z jajnika. Niemniej trudne 
jest wyznaczenie, albo raczej udowodnienie 
tego założenia, że plemnik świeższy, a jajko 
mniej świeże usposabiają do wyróżnicowa
nia płci męskiej i odwrotnie—tak, że całą tę 
hypotezę. tylko jako taką traktować należy.

Wreszcie oceniając różnicowanie płci, bra
no pod uwagę fakt, że gdy plemnik do
stanie się do wnętrza jajka, to może się tam  
jakiś czas utrzym ać i nie będzie się narazie 
łączył z jądrem  jajka. To połączenie od
będzie się dopiero później. W innych przy
padkach nastąpi połączenie jąder odrazu. 
To prawie apriorystyczne dawniej przy
puszczenie zyskało sobie ogromne poparcie 
w pięknych eksperymentach Teichmana, 
które zostały ogłoszone w zeszłym roku. 
Teichman wykazuje, że w pewnych przy
padkach zespolenie jąder może się tak  opóź
nić, że jeszcze w piątej i szóstej generacyi 
komórek można konstatować główkę plem
nika niezespoloną z jądram i blastomeronów 
(to jest jeden dowód więcej, że istotą za
płodnienia nie jest zespolenie jąder).

Jakkolwiek w r  1884 ten fak t nie był 
jeszcze tak  dobitnie udowodniony (praca 
Teichmana wyszła w zeszłym roku w lipcu), 
to jednak tej tezy, że plemnik może dłużej 
lub krócej pozostawać w komórce jajowej 
używał Hollingsworth i na niej oparł swe 
zapatrywanie co do determinacyi płci. We
dług niego płeć jest dziedziczna. Plemnik 
wnosi zarodek wyróżnicowania w kierunku 
płci męskiej, ale o ile pozostaje dłużej w ja j
ku „feminizuje się“ i zatraca tę swoję moc, 
wtedy tworzy się płeć żeńska. Odwrotnie, 
jeżeli główka plemnika odrazu się złączy
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z jądrem  jaja, wtedy się wytworzy płeć mę
ska, bo utrzym ała się ta  zdolność plemnika 
różnicowania w kierunku swojej płci. A te
raz jeżeli z punktu, który nam daje obecny 
stan nauki o zapłodnieniu, spojrzymy na tę 
hypotezę Hollingswortba, to należałoby 
oczekiwać powstawania samych samców na 
świecie. Takie przypadki, jak  ten, który 
np. opisał Teichmann, gdzie można wyka
zać przebywanie plemnika w jaj ku czas ja 
kiś bez łączenia się jąder, zdarzać się mogą, 
ale to jest przypadek, który spowodować 
mogą pewne wyjątkowe warunki. Tymcza
sem wiemy, że niemal połowa osobników 
rozdzielnopłciowych jest płci żeńskiej, a więc 
tego z hypotezą Hollingswortha pogodzić 
nie podobna.

Reasumując teraz to, co powiedzieliśmy 
o wpływie obu elementów płciowych na 
rozwój płci, właściwie podnieść możemy, ja 
ko fak t pozytywny, tylko twierdzenie, że 
u niektórych owadów (pszczoły) powstanie 
płci zależne jest od obu elementów płcio
wych, czyli, że tu  plemnik ma wpływ na 
różnicowanie płci. Poza tem  wszystko in 
ne to są hypotezy mniej lub więcej prawdo
podobne, ale żadna nie została stwierdzona 
pozytywnie. Wreszcie i tu  trzeba uwzględ
nić jeszcze punkt widzenia, który reprezen
tuje Lenhossek, który nawet te spostrzeże
nia tłum aczy jako argument, przemawiają
cy za determinacyą płci w jajku. Zdaje mi 
się zatem, że kwestya czy powstanie płci 
u potomstwa zależy czy nie od aktu zapłod
nienia, t. j. stosunku tych elementów ma 
najmniej szans prawdopodobieństwa.

III . Sam fakt, że organizm zwierzęcia 
znajduje się pod ustawicznym wpływem 
świata zewnętrznego naprowadzał zdawna 
na pytanie, czy rozwój płci nie zależy rów
nież od czynników otaczającego środowiska. 
Za tem przypuszczeniem przemawiają tak
że najrozmaitsze eksperymenty. Już z wia
domości, które mamy o pszczołach, wynika, 
że np. lepszy lub gorszy dostęp pokarmu 
nie jest bez wpływu na rozwój organów 
płciowych. W iadomo mianowicie, że z jajka 
zapłodnionego pszczoły lęgnie się robotnica, 
t. j . osobnik o organach płciowych nierozwi- 
niętych i niezdolnych do funkcyi. Przez 
nadzwyczaj forsowne odżywianie larw y z ta 
kiego jajka wylęgłej można wywołać u niej

rozwój organów płciowych tak, że się ro
botnica zamienia w królową, t. j. w osobnik 
o organach płciowych zdolnych do pełnie
nia funkcyj rozrodczych. Ale te zwierzęta 
są mniej dobrym materyałem do doświad
czeń, o które nam chodzi. Tu najlepiej się 
nadają zwierzęta, które wylęgają się z jajek 
jako osobniki bez płci zdeterminowanej, 
a płeć rozwija się dopiero w późniejszych 
okresach rozwoju. Landois (1867) zauwa
żył, że u gąsienic Vanessa urticae można 
przez mocne odżywianie gąsienicy spowodo
wać rozwój płci żeńskiej, w razie słabego od
żywiania natom iast tworzą się samce. Dalej 
analogiczne doświadczenia z temi, które 
przeprowadzał Landois, wykonywali Young 
(1881) i Born (1881) na larwach żab. Obaj 
ci autorowie wykazali niezależnie od siebie, 
że jeżeli larwa jest odżywiana słabo, wtedy 
się wytwarzają samce, jeżeli zaś larwa kar
miona jest obficie, powstaje tam  płeć 
żeńska. Liczby, które podawali ci autoro
wie, są rzeczywiście przekonywające. Oto 
np. Young podaje, że przez zwykłe żywie
nie larw pokarmami roślinnemi otrzymywał 
w 57% przypadków wyróżnicowanie płci 
żeńskiej. Jeżeli zamiast żywić larwy pokar
mami roślinnemi, żywił je mięsem woło- 
wem, dostawał 78$ osobników żeńskich, 
gdy kultura była karmiona mięsem żabiem, 
wtedy na 100 jednostek 92 było żeńskich, 
8 męskich. Podobne mniej więcej rezul
ta ty  dały współcześnie przeprowadzane do
świadczenia Borna. Dalsze doświadczenia 
w tym  kierunku podjął Pfliiger, lecz choć 
rezultaty otrzymał nieco zbliżone, interpre
tował je odmiennie. Pfliiger zarzuca do
świadczeniom swoich poprzedników, że nie 
uwzględniali śmiertelności w kulturach i od
porności jednej lub drugiej płci na niehy- 
gieniczne warunki życia w akwaryum. Za
uważył on mianowicie, że na zmienione na
gle warunki życia wrażliwsze są samce niż 
samice. Otóż jeżeli się liczy larwy, a potem 
zupełnie dojrzałe samce, to można zauwa
żyć, że samce wskutek zmienionych warun
ków giną bez porównania łatwiej, tak, że 
się ostatecznie jako główny wynik okazuje 
w pozostałych indywiduach nierównie wię
cej samic niż samców. W edług Pfliigera 
i te doświadczenia przemawiają za przy
puszczeniem, że płeć już w jajku  jest wy-
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znaczona, czyli że płeć jest dziedziczna. Ba
dania nad wpływem odżywiania rozw ijają
cego się organizmu na płeć wykonywał tak
że M. Nussbaum. A utor ten  udowadniał, 
że u Hydry, gdzie zwykle płeć jest oboj- 
naka, hermafrodytyczna, można osiągnąć 
w przeważnej liczbie przypadków osobniki 
rozdzielnopłciowe żeńskie, jeżeli się te  orga
nizmy w czasie rozwoju bardzo intensywnie 
odżywia. Te doświadczenia nad wpływem 
świata zewnętrznego, a raczej nad wpły
wem warunków wewnętrznych na rozwój 
płci, są, jak  widzimy, mocno jednostronne. 
Odnoszą się one głównie do wpływu poży
wienia na rozwijający się zarodek.

Za przypuszczeniem, że płeć wyróżnia się 
wskutek wpływów zewnętrznych na roz
wój, że zatem sprawa zapłodnienia i okres 
przed zapłodnieniem nie m ają wpływu na 
rozwój płci, przemawiają także wyniki pra
cy A. Rosnera nad ciążą bliźniaczą, ogło
szone w zeszłym roku w Rozprawach kra
kowskiej Akademii Umiejętności. W iado
mo mianowicie, że u  ludzi kobieta niejedno
krotnie rodzi dwa płody. Płody te rozwijać 
się mogą tak, że albo każdy płód m a od
dzielny system błon płodowych, albo też 
oba płody mieszczą się w jednej błonie pło
dowej wspólnej. Otóż ten dragi rodzaj 
ciąży bliźniaczej nas specyalnie interesuje, 
ponieważ stwierdzić można stale, że płody 
rozwijające się we wspólnej błonie płodowej 
są zawsze równopłciowe. Podobny fakt 
stwierdzano n zwierzęcia zwanego pancer
nikiem, gdzie ciąża jest mnoga, a gdzie sta
le wszystkie płody z tej samej ciąży leżą 
we wspólnym systemie błon płodowych 
i wszystkie są równopłciowe. Prof. Rosner 
wziął sobie za zadanie rozstrzygnięcie spor
nej kwestyi, czy płody rozwijające się z tej 
samej ciąży bliźniaczej wśród wspólnej ko- 
smówki (chorion) rozwijają się z jednego 
jajka, czy z dwu jaj równocześnie zapłod
nionych. Jako m ateryał do badań służyły 
jajniki pancernika Dasypus, u  którego, jak  
wspomniałem poprzednio, stale powtarza się 
ciąża mnoga.

Rozwój jajek  w gruczole płciowym odby
wa się, jak  wiadomo, w t. zw. pęcherzy
kach Graafa. W  każdym  pęcherzyku m ie
ści się jedno jajko. Udowodniono oddaw- i 

na, że- w przypadkach ciąży bliźniaczej,

kiedy rozwijają się dwa płody z dwuma od- 
dzielnemi systemami błon płodowych, płody 
te powstają z dwu jajek, które się wydobyły 
przez równoczesne pęknięcie dwu pęche
rzyków G-raafa. Ten rodzaj ciąży bliźnia
czej nazywano ciążą dwujajkową. Uważa
no natomiast, że w przypadkach, kiedy oba 
płody mają wspólną kosmówkę (chorion), 
pochodzą one oba z jednego jajka, które 
bierze swój początek w jednym  pęcherzyku 
Grraafa. Ponieważ u pancernika stale ciąża 
jest mnoga, kosmówka wspólna, płeć pło
dów z tego samego porodu identyczna, więc 
zwierzę to nadawało się dobrze, jako m ate
ryał do rozstrzygnięcia pytania, czy wszyst
kie te płody rzeczywiście pochodzą z jedne
go jajka, które początek bierze w jednym  
pęcherzyku Graafa z gruczołu płciowego. 
Badania Rosnera wykazały, że w jajniku 
pancernika spotkać można proces zlewania 
się pęcherzyków sąsiadujących w jeden wie- 
lojajkowy pęcherzyk. Po pęknięciu takiego 
pęcherzyka wielojajkowego wydobywają się 
zeń ja jka  i każde z nich zostaje zapłodnione 
oddzielnym plemnikiem. W7obec faktu, że 
zatem te płody pochodzą z kilku jajek i wo
bec faktu, że płody te są zawsze równo
płciowe, niepodobna przypuszczać, żeby do
bierać się m iały stale razem jajka, które są 
predysponowane do wytworzenia płci jed
nej. Również trudno przypuszczać, żeby 
zawsze w czasie procesu zapłodnienia miały 
brać przewagę elementy męskie, czyli, na 
podstawie pracy Rosnera, najprawdopodob
niejsze jest przypuszczenie, że płeć nie jest 
dziedziczna, ale że się wyróżnia w ciągu 
rozwoju pod wpływem warunków zewnątrz 
płodu wytworzonych i nań oddziaływają
cych. Do tego dodać muszę, że jest faktem 
stwierdzonym, że w ciąży monochorialnej 
człowieka krążenie jest wspólne. Ponieważ 
w tym  rodzaju ciąży płody rozwijające się 
m ają tę samę płeć, a więc nasuwa się przy
puszczenie, że ten rozwój płci jest w związ
ku z intensywnością odżywiania. WTażnem 
poparciem tego przypuszczenia byłoby zba
danie krążenia łożyskowego u pancernika 
(Dasypus), wykazanie, czy krążenie jednego 
i drugiego płodu zostaje z sobą w związku 
bezpośrednim. Niestety, dotąd tego nie 
wiemy. M ateryał, którym  rozporządzał Ro
sner, pochodził z Ameryki południowej
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i przesłany był w alkoholu. Można było 
na nim stwierdzić, że łożysko pierścienio- 
wate jest wspólnej ale to nie rozstrzyga 
jeszcze kwestyi, czy we wspólnem łożysku 
nie są krążenia porozdzielane. Sprawa 
wpływu warunków zewnętrznych na roz
wój płci jest zatem stanowczo nie rozstrzy
gnięta, ale też trzeba przyznać, że zamało 
na tem polu pracowano.

Z uwag powyższych łatwo wywniosko
wać, że na podstawie dotychczasowych ba
dań niepodobna nawet rozstrzygnąć pyta
nia, czy płeć jest dziedziczną, czy nie jest? 
Czy wyróżni co wanie płci następuje zatem 
jako objaw predestynacyi, czy zależy od ja 
kich warunków zewnętrznych, tego pozy
tywnie nie wiemy. Mimo jednakże braku 
zasad, założeń, na których możnaby grunto
wać dalsze przypuszczenia metody sztucz
nego wywoływania płci, pojawiały się od 
czasu do czasu wskazówki, w jaki sposób 
można wyróżnicowanie płci sztucznie wy
wołać. O całym szeregu tych danych w lite
raturze, z których główna część należy do 
nauki o hodowli, mówić tu  nie będę. Są to 
rzeczy po większej części nietylko bez na
leżytego naukowego podkładu, ale nadto 
bez dostatecznej ścisłości obserwacyi prze
prowadzone, to też trudno traktować je 
przy wykładzie embryologii. Ale uwzględ
nić tu  muszę jednę z metod, która zyskała 
sobie, zresztą zupełnie bezzasadnie, nazwę 
teoryi. Jest to t. zw. teoryą Schenka, k tó
rej przedstawienie na ostatnim  międzynaro
dowym kongresie zoologicznym wywołało 
ożywioną dyskusyę. Teoryą ona nigdy nie 
była i nie będzie. Teoryą opierać się musi 
na faktach naukowych, nie zaś dowolnych 
przypuszczeniach. Teoryą musi tłumaczyć 
zjawiska, które do niej należą, nie narusza
jąc praw nauki, stwierdzonych na innem 
polu, musi zatem być w zgodzie ze wszyst- 
kiemi faktam i naukowemi, które pozostają 
z nią w pośrednim lub bezpośrednim związ
ku. W ostatnich czasach słyszeliśmy wiele 
o metodzie Schenka, metodzie, która ma 
nam dawać możność wywołania u człowie
ka dowolnie w  organizmie potomnym płci 
męskiej. Pragnąłbym  rzecz tę rozpatrzyć 
nie dlatego, żeby jej znaczenie dla nauki 
było tak  ważne, ażeby jej pominąć nie było 
można, ale ponieważ, jako kwestya będąca

niedawno na dobie, zarówno przyszłych le
karzy, jak  przyrodników, może intereso
wać. Będę się starał przedstawić ją  kry
tycznie w świetle dzisiejszego stanu nauk 
przyrodniczych i embryologicznych.

Schenk wychodzi z założenia, że płeć jest 
dziedziczna i że wytworzenie płci zależy 
zarówno od elementu płciowego męskiego, 
jak żeńskiego; Od tego, który z tych ele
mentów podczas kopulacyi przeważa, zależy 
determinacya płci. Z naszych poprzednich 
uwag wiemy, że to założenie w stosunku do 
człowieka, jest zupełnie dowolnem, że ono 
nie zostało nigdzie z bezwzględną pewno
ścią stwierdzone nawet dla zwierząt niż
szych; tem mniej może być rozciągane do 
najwyższych i człowieka.

Dalej znowu, w embryologii tego pojęcia 
brania przewagi jednego elementu nad dru
gim, jakiegoś opanowania jednego elementu 
z zupełnem przytłumieniem cech drugiego 
elementu nie znamy i to jest zanadto brane 
na wzór stosunków między ludźmi.

Wychodząc zatem z tego założenia Schenk 
dowodzi, że przez odpowiednie wpływanie 
na organizm żeński, przez wytworzenie 
w nim pewnych warunków szczególnych 
można jajko tak osłabić, że podczas kopu
lacyi z plemnikiem plemnik weźmie prze
wagę.

Jakież to są warunki i jak  je trzeba stwa
rzać, dalej—w jakim  czasie na organizm ten 
mamy działać, aby doprowadzić jajko do ta 
kiej reakcyi?

Schenk podaje, że chcąc, aby płód miał 
płeć męską, należy w organizmie matki wy
wołać rozpad białka i to rozpad znaczny, 
około 120 g  na dobę u kobiety, ważącej 
60 kg. Ten rozpad należy spowodować od
powiedniemu środkami dyetetycznemi i u trzy
mywać go stale przez czas 2—8 miesięcy. 
Jeżeliby nie skutkowały przepisy dyetetycz- 
ne, należy się uciec do leków. Schenk uży
wał preparatów ovarialnych z gruczołu tar- 
czykowego. A teraz, kiedy się tę kuracyę 
stosuje? Schenk poleca, ażeby stosować to 
postępowanie w czasie, gdy ze zwyczajnej 
komórki nabłonkowej różnicuje się jajko. 
„Ponieważ—powiada Schenk—ten czas nie 
daje się łatwo oznaczyć, a więc u człowieka 
postępuje się w ten sposób, że na 2—3 mie
sięcy przed zapłodnieniem rozpoczyna się
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oddziaływanie na jajko i stosuje ten za
bieg przez pierwsze dwa lub trzy  miesią
ce ciąży Rezultat takiego postępowania 
miał być taki, że tam, gdzie się udało na 
2—3 miesięcy przed poczęciem wywołać 
w organizmie osobnika żeńskiego stały roz
pad białka i utrzym ać go do końca 2-go 
miesiąca ciąży, tam  stale tw orzył się płód 
męski. Schenck stwierdza dalej, że mimo, 
że przez wywołanie rozpadu białka wywołać 
można stale wytworzenie się potomka mę
skiego, to przez procedurę odwrotną nie 
.zdobywa się bynajmniej pewności, żeby się 
wytworzył płód żeński. Schenk podaje, że 
przez proste odwrócenie jego postępowania 
można faktycznie spowodować czasem wy
tworzenie się płci żeńskiej, ale to nie jest 
stałe i może mimo tego wytworzyć się osob
nik męski.

Stwierdzenie, o ile przemiana m ateryi od
bywa się według wym agań m etody Schen- 
ka odbywać się winno w ten  sposób, że po
żywienie, które pobiera kobieta, i jej w yda
liny, w szczególności mocz, Schenk poddaje 
analizie ilościowej. Zestawia się potem  bi
lans, który ma wykazać, że ogólny rozpad 
białka wynosi 120 g na dobę. Jeżeli okaże 
się, że tak jest, pozostaje się przy dawnej 
dyecie, jeżeli zaś rozpad jest za słaby, w ten
czas Schenk zarządzał zmiany w dyecie, 
albo przez jakieś ćwiczenia fizyczne, lub po
dawanie wyżej wspomnianych leków, po
wodował rozpad substancyj białkowatych. 
W  każdym razie w tych analizach chodzi 
głównie o oznaczenie substancyj azotowych, 
co Schenk wykonywał zapomocą metody 
Kjeldahla. Ta kuracya, jak  Schenk zwraca 
uwagę, różni się od tych, które stosujemy 
w przypadkach nadmiernej tuszy. Tu nie 
chodzi wcale o rozpad tłuszczu, ale o roz
pad substancyj białkowatych. Na dowód, 
że rozpad substancyj białkowatych jest 
w pewnym związku z tworzeniem się płci, 
Schenk cytuje obserwacyą, że kobiety, które 
w czasie swego pożycia małżeńskiego tyją, 
m ają po większej części potomstwo żeńskie, 
te, które chudną, te m ają rodzić dzieci płci 
męskiej. Dalej Schenck opiera się na zda
niu Orchanskiego, że gdy kobieta po uro
dzeniu dziewczynki choruje i podupada na 
siłach, organizm jej niszczeje, to  zaszedłszy 
w tym  czasie w ciążę rodzi dziecię płci mę

skiej. Gdyby te dane ostatnie były praw 
dziwe, to i tak  niema dowodu na to, że ten 
cały rozpad substancyj białkowatych ma 
jalcikolwiekbądź wpływ na tworzenie się 
elementów płciowych, albo raczej na ich 
różnicowanie. To może mieć przypuszczal
nie wpływ na odżywianie płodu, ale działa
nie na różnicowanie elementów płciowych 
w drugim miesiącu ciąży jest stanowczo bez- 
owocnem.

Oprócz tych uwag teoretycznych Schenk 
podaje rezultat statystyczny swoich p rak
tycznych spostrzeżeń. Statystyka ma zna
czenie duże w medycynie, o ile się opiera 
na liczbach pokaźniejszych, ale o ile się opie
ra na bardzo ograniczonej ilości przypad
ków, jak  w  pracy Schenka, wtedy do niej 
nie można przywiązywać większego znacze
nia. Przypadki, opisywane przez Schenka, 
nie dochodzą do liczby 10, wobec czego 
opierać się na tych danych niepodobna, bo 
one są zanadto szczupłe. Przypadki, które 
Schenk opisał, są albo przypadkami cu- 
krówki (diabetes mellitus), albo też przypad
kami, w których sztucznie wywołano roz
pad m ateryi białkowatej. W  tych przypad
kach gdzie była cukrówka, gdy chora zaszła 
w ciążę, miało się rodzić stale dziecię płci 
męskiej; w innych przypadkach, gdzie 
sztucznie spowodowano niedokładne utle
nianie substancyi pokarmowej, tam nastą
piło również urodzenie dziecka płci męskiej. 
Schenk twierdzi, że nawet w tych przypad
kach, w których poprzednio stale rodziły się 
dziewczynki, to po przeprowadzeniu wska
zanych przez niego zarządzeń urodził się 
Zawsze syn.

Przystępując do krytyki metody Schenka, 
można ją  brać pod uwagę z dwu stron: albo 
jako hypotezę naukową i wtedy powinna 
ona być w zgodzie ze znanemi dotąd fak ta
mi embryologicznemi, albo jako metodę 
zdobytą czysto empirycznie, wtedy powinna 
być należycie udowodniona na m ateryale 
eksperymentalnym. Wreszcie, jeżeli się oka
że, że metoda ta  w zastosowaniu praktycz- 
nem daje rezultaty, o które chodziło Schen- 
kowi, zapytać musimy, o ile ich objaśnienie 
jest prawdziwe. Kiedy w zeszłym roku na 
kongresie w Berlinie Schenk przedstawił 
główne zasady swojej metody, zawiązała 
się niebawem ożywiona dyskusya nad nau-
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kowem uzasadnieniem metody Schenka. 
Spuler zaznaczył zaraz na początku tej dy- 
skusyi, że jeżeli się przyjmuje, że sprawa 
płci się rozstrzyga w chwili, gdy jajko róż
nicuje się z nabłonka płciowego, to nie 
można w takim  razie działać na nie na 
trzy miesiące przed zapłodnieniem, tem 
mniej w dwu pierwszych miesiącach ciąży. 
W tedy o wyróżnicowaniu jajka z nabłonka 
płciowego nie może być absolutnie mowy. 
Zeby te rzeczy nieco bliżej zrozumieć, m u
simy się zapoznać w krótkim  zarysie z wy- 
różnicowaniem jajek z nabłonka płciowego. 
Rzecz odbywa, się w ten sposób, że jeszcze 
w okresie życia embryonalnego z nabłonka 
otrzewnej, w miejscu gdzie ma powstać 
gruczoł płciowy, wpuklają się grupy komó
rek w postaci cewek, t. zw. sznurów Pflu- 
gera. Te sznury Pflugera oddzielają się 
potem od powierzchni i tworzą rodzaj za
mkniętych pęcherzyków, t. zw. pęcherzy
ków Graafa. W  każdym takim  pęcherzyku 
wyróżnia się jedna komórka rozm iaram i: 
jest ona znacznie silniejsza i większa od są
siednich, jest to t. zw. prajajko. Potem to 
prajajko rośnie, inne otaczające je komórki 
tracą na rozmiarach i ostatecznie zostaje 
tylko warstwa komórek dokoła pęcherzyka 
i warstwa otaczająca jajko, a poza tem wy
twarza się coraz większa ilość cieczy w p ę 
cherzykach. Ilość pęcherzyków jest z chwi
lą rozkwitu płciowego największa. W  tym 
czasie są co najmniej w zawiązku wszystkie 
pęcherzyki Graafa, które występują wogóle 
jako części składowe funkcyonujące przez 
cały ciąg życia płciowego. Potem w okre
sie czynności gruczołu kolejno dojrzewają 
pęcherzyki płciowe Graafa, jajko przechodzi 
okres dojrzewania, wśród którego wydziela
ją  się ciałka biegunowe, ilość cieczy (liąuor 
folliculi) również się wzmaga, tak, że pę
cherzyk pęka, a jajko wydostaje się do dróg 
odprowadzaj ących.

Z tego obrazu widzimy, że jeżeli, według 
Schenka, sprawa rozstrzygnięcia rodzaju 
płci odbywa się w czasie, gdy jajko wyróż
ni co wuj e się z nabłonka płciowego, jeżeli 
dalej spowodowaniem odpowiednich zmian 
w wymianie m ateryi można wywołać wyod
rębnienie w kierunku płci męskiej, to dzia
łanie na organizm m atki odbywać się po
winno nierównie wcześniej, mianowicie przed

dojściem tego osobnika do dojrzałości płcio
wej, gdyż później wyróżnicowanie jajek  się 
nie odbywa.

A jeżeli trudno zrozumieć dlaczego 
Schenk stosuje swoję kuracyę na 3 miesiące 
przed poczęciem, to już zupełnie jest niezro
zumiałe wywoływanie zaburzeń w przemia
nie materyi w początkach ciąży przez pierw
sze dwa miesięce. Byłoby to zrozumiałe, 
gdyby Schenk przyjmował, że płeć nie jest 
dziedziczna, ale że w ciągu pierwszych mie
sięcy życia embryonalnego się wykształca. 
Ale Schenk tak  nie rozumuje. W edług niego 
płeć jest odziedziczona, w  takim  Tazie jed 
nak stosowanie dyety w początku ciąży jest 
chybione.

Na te zarzuty, które uczynił Spuler, 
Schenk odpowiedział, że co do wpływania 
na jajko pośrednio przez organizm m atki 
w czasie przed poczęciem, to on ten czas 
wyznaczył sobie empirycznie, a pomyślne 
rezultaty obserwacyj empirycznych więcej 
znaczą niż dociekania teoretyczne. Co do 
działania na organizm w czasie początko
wych miesięcy ciąży, to Schenk powiada, że 
robi to z dwu względów: 1) dlatego, że 
w pierwszych dwu miesiącach nie można 
napewno powiedzieć, czy kobieta jest w cią
ży; 2) że przez stosowanie swojej metody 
rozpadu białka w organizmie uwalnia ko
bietę od wszelkich niemiłych symptomatów, 
jakie w początkach ciąży nieraz występują, 
a zatem od wymiotów, mdłości i t. p. Mo
jem zdaniem ta  odpowiedź jest poczęści wy
cofaniem się ze stanowiska poprzednio zaj
mowanego, gdyż w pracy swojej pierwszej 
i wykładzie autor zaznaczał wyraźnie, że 
mu chodzi o działanie na jajko.

Dalsze zarzuty, które robiono Schenkowi, 
po części rozwijały zarzuty Spulera, częścią 
wykazywały braki w obserwacyi, w szcze
gólności zaś rażący brak sprawozdań z do
świadczeń, wykonanych na zwierzętach. 
Ten ostatni zarzut podniósł Forel, który 
stwierdza, że tego rodzaju zagadnienia ze 
względu na swoje znaczenie powinny być 
jaknajgruntowniej wypróbowane na zwie
rzętach, zanim się je przenosi na człowieka,. 
W idzimy już z  tych uwag, że metoda 
Schenka nie wytrzymuje krytyki naukowej, 
że w teoretycznych jego dowodzeniach jest
1) przyjęcie dowolne dotąd w nauce nie-
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udowodnionej zasady, a już bezwzględnie 
nieudowodnionej dla zwierząt wyższych 
i człowieka, że płeć jest odziedziczona; 2) 
przyjęcie błędnego założenia, że jajko różni
cuje się z nabłonka w czasie 2—3 miesięcy 
przed zapłodnieniem.

Co do strony doświadczalnej, to rezultaty 
są jeszcze słabsze. Na tak  małej statystyce 
jak  Schenka nie można nic opierać, a więc 
podstawy do badania m etody oznaczania 
płci Schenk nie m iał ze swoich doświad
czeń. Dalej trzeba pamiętać o tem, że autor 
ten wcale nie uwzględnił stosunków, które 
się spotykają w razie rodzenia się bliźniąt. 
Gdyby zasada Schenka była prawdziwa, 
gdyby się płeć różnicować m iała w cza
sie ostatnich miesięcy przed zapłodnieniem 
i pierwszych miesięcy ciąży, to w tedy uro
dzenie bliźniąt, z których każde ma inną 
płeć, byłoby niemożliwe. Przecie ja jka  te 
wstępują równocześnie w okres różnicowa
nia, zostają pod temi samemi wpływami, 
a więc rezultat tego różnicowania powi- 
nienby być taki sam. Czy tak  jest? W  cią
ży, kiedy oboje bliźniąt rozwijających się 
mają oddzielne błony płodowe, kiedy krąże
nia płodowe nie zostają w związku z sobą, 
rodzą się bardzo często bliźnięta różnej 
płci. Sam ten fak t zatem wystarczyłby do 
obalenia hypotezy Schenka.

Reasumując wszystko, cośmy o rozwoju 
płci mówili, sądzę, że nie można w żaden 
sposób uważać, ażeby którekolwiek z argu
mentów były w stanie udowodnić genezę 
płci. Narazie z bezwzględną pewnością nie 
możemy rozstrzygnąć, czy płeć jest dzie
dziczna, czy też mamy tu  do czynienia 
z różnicowaniem pod wpływem czynników 
oddziaływających na organizm w czasie roz
woju embryonalnego trzech pierwszych 
miesięcy. Mnie się wydaje, że to drugie 
przypuszczenie jest prawdopodobniejsze — 
argum enty podaliśmy poprzednio. Zdaje 
mi się dalej, że rozstrzygnięcie tego zagad
nienia biologicznego leży w bliższem pozna
niu stosunków zachodzących podczas tw o
rzenia się bliźniąt, a wreszcie ostatecznego 
stwierdzenia trzeba szukać na drodze do
świadczalnej.

D r. Emil Godlewski,
Docent Uniw. Jagiell.

PRZY PA D K I OTRUCIA SIĘ ZW IERZĄ T 
DOMOWYCH ROŚLINAMI.

Pod tym tytułem  prof. K. Sajó umieścił 
obszerny artykuł w czasopiśmie „Prome
theus “, rozpatrując w nim rozmaite przy
padki otrucia się zwierząt domowych rośli
nami. W  przypadkach tych zwracają na 
siebie uwagę pewne objawy, ciekawe z pun
k tu  widzenia ogólnie przyrodniczego, i dla
tego dajemy tu taj streszczenie wzmianko
wanego artykułu, ze szczególnem właśnie 
uwzględnieniem tych objawów.

Takie niewytłumaczone, nagłe zasłabnię
cia zwierząt domowych, zakończone śmier
cią, zdarzają się wszędzie od czasu do czasu; 
czasami przybierają nawet charakter epide
miczny, obejmując większą ilość osobników, 
chociaż jednocześnie nie udaje się wykryć 
u zwierząt padłych obecności żadnych za
razków chorobotwórczych i chociaż znaczna 
część'osobników z tego samego stada pozo
staje przytem najzupełniej zdrowa.

Lud tłumaczy to zwykle tem, że dane 
„zwierzęta zjadły coś niezdrowego1*; co to 
jest atoli owo „coś“, zazwyczaj nie umiemy 
wytłumaczyć. Z zupełną pewnością można 
wskazać przyczynę wypadku jedynie wte
dy, gdy padłe bydlę objadło się świeżej, wil
gotnej zielonej lucerny lub koniczyny, która 
to pasza powoduje szczególnie silny rozwój 
gazów w żołądku, odęcie i śmierć bydlęcia. 
W  takich razach sekcya wykazywała zawsze 
obecność wzmiankowanych roślin w żołądr 
ku padłych zwierząt; przyczyna więc tutaj 
nie może ulegać zaprzeczeniu.

Zdarzają się atoli poza tem przypadki na
głych śmierci, doniedawna zupełnie niewy
tłumaczonych. W  Europie, gdzie pasterstwo 
nie osięgnęło takich rozmiarów i gdzie nie
ma tak  olbrzymich stad, jak  np. w Am ery
ce, przypadki takie są znacznie rzadsze i dla
tego mniej rzucają się w oczy i zostały 
mniej zbadane, ale tam  wywołują one nieraz 
jakby rodzaj epidemii, narażając hodowców 
na znaczne czasem straty. Np. w jednym  
tylko stanie M ontana (w Ameryce półn.) za
notowano nrzędownie w r . 1900 (nie licząc 
przypadków nie notowanych) 9 725 w ypad
ków zatrucia się roślinami wśród owiec, 
z których padło 3 331 sztuk.
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Takie gromadne zasłabnięcia musiały skło
nić do baczniejszego zbadania przyczyn cho
roby i do wyszukiwania środków zarad
czych. Zajęli się tem zarówno sami hodow
cy, jak  i władze miejscowe (Ministeryum 
Rolnictwa i działające z jego ramienia sta- 
cye doświadczalne). Poszukiwania te w y
kazały niezbicie, że przyczyną bardzo wielu 
takich nagłych zapadnięć są niewątpliwie 
różne rośliny jadowite w ścisłem znaczeniu 
tego wyrazu, nie takie, jak  koniczyna, która 
sama przez się najzupełniej nadaje się na 
pokarm, a tylko w pewnych warunkach, 
ulegając zbyt szybkiej fermentacyi, staje 
się zabójczą dla zwierząt. Takich roślin j a 
dowitych, jadanych przez zwierzęta domo
we i wywołujących w nich zatrucie, wyli
czano kilkanaście gatunków.

Nie będziemy tutaj rozpatrywali ant tych 
roślin, ani wywoływanych przez nie obja
wów chorobowych, są to bowiem rzeczy 
zbyt speeyalne, a nas tem mniej obchodzące, 
że znaczna ilość tych roślin nie znajduje się 
wcale w Europie. Zwrócimy jedynie uw a
gę na jednę z tych roślin i na jedno zatru
cie, wywołuje ono bowiem ciekawe objawy 
psychiczne u chorych zwierząt. Chodzi tu 
mianowicie o różne gatunki rodzaju Ara- 
gallus (A. spicatus, Besseyi, lagopus i inne), 
blizko spokrewnionego z nieszkodliwym 
europejskim tragankiem (Astragalus), któ* 
rego gatunki amerykańskie okazały się rów
nież trującemi jak  Aragallus i w tak i sam 
sposób. Nie udało się zresztą dotychczas 
wykryć, ani jaką truciznę zawierają w sobie 
te rośliny, ani jakie ich części są mianowicie 
szkodliwe. Zgubny atoli ich wpływ nie 
daje się zaprzeczyć, a choroba, wywołana 
przez zatrucie temi roślinami, jest nadzwy
czaj oryginalna. Zapadają na nią głównie 
owce i konie; bydło rogate znacznie rzadziej. 
Przedewszystkiem zasługuje na zaznaczenie, 
że choroba ta  jest niejako zaraźliwa, udzie
lająca się, właściwie zresztą nie sama cho
roba, lecz jakieś zboczenia smakowe, któro 
pobudzają znaczną nawet ilość zwierząt 
w stadzie do poszukiwania tych roślin tru 
jących i do karmienia się niemi. Na jed- 
nem tylko pastwisku znaleziono pewnego 
razu 600 owiec, owładniętych namiętnością 
jedzenia Aragallus, a właściciel stada skarżył 
się, że ten chorobliwy popęd rozszerza się

z dnia na dzień i że codzień zdarzają się 
wypadki śmiertelne. Co ciekawsza, gdy 
pewnego razu jego stado zetknęło się na 
granicy pastwiska ze stadem sąsiada i pasło 
się jakiś czas razem, to i w tem drugiem 
stadzie zauważono następnie owce poszuku
jące zajadle Aragallus, chociaż przedtem nie 
robiły tego wcale; i tam  również liczba ta 
kich owiec zwiększała się wciąż z czasem.

Zachodzi więc tutaj jakby jakiś objaw 
suggestyi ze strony osobników, dotkniętych 
tym  popędem, suggestyi wywieranej przez 
nie na inne owce, które pod jej wpływem 
zaczynają również karmić się rośliną jado
witą. A dowodu na to dostarcza jeszcze i ta 
okoliczność, że ulegają jej najłatwiej osob
niki młode, starsze są znacznie odporniejsze; 
a dalej, że jedynym  środkiem na powstrzy
manie popędu wśród owiec, jest usuw a
nie ze stada osobników, dotkniętych tem 
zboczeniem. Jeden z hodowców zastosował 
ten środek w swojem stadzie: zabierał on 
z niego każdą owcę, która zaczynała jeść 
krzaczki Aragallus, zamykał ją  w oborze, 
tucząc na mięso i nie dopuszczając do ze
tknięcia się z innemi. Na miejsce usunię
tych owiec sprowadzał inne, zdrowe, i po 
pewnym czasie doczekał się zupełnego wy
gaśnięcia w swem stadzie tego chorobliwego 
popędu. W  taki sam sposób pozbywano się 
go w stadach koni, które również ulegają 
tej chorobie.

Sama zaś choroba, wywołana zatruciem 
Aragallus, ma istotnie charakter jakiegoś 
obłędu, przypominając do pewnego stopnia 
morfinomanię u ludzi. Początkowo zwierzę 
wpada w stan podniecenia, po którem na
stępuje w krótkim  czasie silny upadek ner
wowy : zwierzę słabnie, chodzi, zataczając 
się, jak  pijane, a jednocześnie nic nie chce 
jeść, oprócz Aragallusa, na którego krzaczki 
rzuca się z drżeniem i nienasyconą pożądli
wością, aż dopóki nie straci sił zupełnie, nie 
ulegnie zupełnemu wyczerpaniu i nie padnie 
wreszcie bez życia.

Najciekawszem do zbadania było, co wła
ściwie usposabia owce do ulegania temu po
pędowi, co pobudza je do poszukiwania tej 
rośliny, tak  nieodpowiedniej na pokarm. 
Analogia z morfinomanią, a w części z alko
holizmem pozwala przypuścić, że w orga
nizmie takich osobników musi istnieć jakaś
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predyspozycya, jakieś chorobowe zmiany, 
które usposobiają do takich niezwykłych 
gustów, do zboczeń w sferze smakowej. Mo
że to być coś podobnego, jak  u ludzi, u  k tó
rych choroby wątroby i serca usposobiają 
nieraz do pijaństwa.

Dotychczas wprawdzie nie udało się wy
kazać u owiec żadnej choroby, któraby czy
niła je  skłonnemi do takich zboczeń smako
wych, przekonano się natom iast, że niewła
ściwe odżywianie się bywa jedną z przyczyn 
pobudzających do karm ienia się Aragallu- 
sem, a tem samem do wpadnięcia w tę cho
robę. Na pierwszem miejscu należy posta
wić brak zwykłej soli kuchennej. W  stanie 
Montana i w wielu innych znajdują się całe 
okolice, w których g run t obfituje nadzwy
czaj w sól glauberską, sodę i siarczan m a
gnezu. Hodowcy owiec w tych okolicach 
wyobrazili sobie, zupełnie bez żadnej zasa
dy, że sole te mogą owcom zastąpić zwykłą 
sól kuchenną i przestali dawać ją  swym 
stadom. Tymczasem przekonano się, że 
owce, pozbawione soli kuchennej, wpadają 
w mniej lub więcej silne rozdrażnienie ner
wowe i zaczynają okazywać różne zboczenia 
smaku: stają się one niespokojne, nadm ier
nie pobudzone, zjadają w wielkich ilościach 
ziemię, nasyconą wzmiankowanemi wyżej 
solami, a wreszcie rzucają się na krzaczki 
różnych Aragallusów i zaczynają je  ogryzać 
pożądliwie, wpadając ostatecznie w ten  stan 
chorobliwej manii, która kończy się śm ier
cią, jeżeli jej rozwoju nie powstrzym a się 
zawczasu.

Taki sam skutek wywołuje nadmierne 
podniecenie układu nerwowego, pociągają
ce za sobą odpowiedni upadek, objaw zupeł
nie analogiczny z tym, jak i obserwujemy 
u ludzi, oddanych wyczerpującej, gorączko
wej pracy, nadm iernym  i podniecającym 
rozrywkom, trapionych zgryzotami i t. p. 
Przekonano się mianowicie, że takich upo
dobań do roślin trujących nabierają bar
dzo często owce, znajdujące się w  drodze, 
a zwłaszcza odbywające forsowne m arsze: 
podniecone męczącą podróżą, a następnie 
wyczerpane nią, nie chcą one jeść zwykłego 
pokarmu, lecz rzucają się pożądliwie na róż
ne rośliny trujące, k tórych w zwykłych wa
runkach nie tykają wcale. Objaw ten  w y
stępuje najpierw  u osobników bardziej

wrażliwych, silniej wyczerpanych, ale wkrót
ce i inne, pociągnięte przykładem, zaczynają 
je naśladować i powoli choroba ogarnia 
znaczną część stada, zupełnie tak, jak 
w wielkich zbiorowiskach ludzi powstaje 
i szerzy się pijaństwo lub inne występne 
namiętności, mające źródło w wyczerpaniu 
układu nerwowego i w zgubnem działaniu 
złego przykładu.

Nie wszystkie zresztą osobniki z jednego 
stada równie łatwo ulegają takim zbocze
niom smakowym. Indywidualne skłonności 
m ają tu  bardzo ważne znaczenie. Prow a
dzono starannie spostrzeżenia w tym  kie
runku nad jednem  z większych stad w sta
nie M ontana i przekonano się, że ogół skła
dających je owiec miał popędy normalne, 
karm ił się właściwemi sobie roślinami, to 
jest przedewszystkiem trawą, zawsze jednak 
można było zauważyć pewną ilość osobni
ków, wykazujących zboczenia smakowe, po
pęd do niezwykłych, a częstokroć niewłaści
wych roślin. Ale i wśród nich znaczna 
większość poszukiwała gatunków zupełnie 
nieszkodliwych, tylko niektóre przepadały 
za szkodliwemi: dwie mianowicie owce z te 
go stada karm iły się najchętniej łubinem 
(lupinus), który należy do roślin trujących 
w epoce dojrzewania nasion, a 50 owiec 
okazało szczególną predylekcyą do wybitnie 
trującej rośliny Zygadenus venenosus.

Oo ciekawsza atoli, gdy w jednym  roku 
wśród owiec wykazujących zboczenia sma
kowe, szczególnem powodzeniem cieszył się 
Zygadenus venenosus, w innych latach nie 
tykały  go one wcale i wszystkie śmiertelne 
wypadki były następstwem otrucia się jado- 
witem i gatunkam i ostróżki (Delphinium).

Badania amerykanów nad chorobami zwie
rząt, wywołanemi przez zjedzenie roślin tru 
jących, nie wyjaśniły jeszcze należycie tej 
sprawy; wykazały jednak w każdym razie 
niezbicie, że takie gromadne zatrucia rośli
nam i zdarzają się niewątpliwie i że sama 
obecność roślin jadow itych na pastwisku 
nie jest jeszcze dostateczna do wywołania 
wypadków chorobowych w większej ilości; 
zupełnie normalne zwierzęta nie będą jadły 
roślin trujących, chyba przypadkowo i do
rywczo. Takie spaczone upodobania, popęd 
do trucizn wykazują przedewszystkiem osob
niki niewłaściwie odżywiane lub mające
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układ nerwowy przemęczony i wyczerpany, 
nienaturalnie pobudzony. Uderzające podo
bieństwo z rozwijaniem się popędów nienor
malnych u ludzi! I  środków też zapobie
gawczych należy tak  samo szukać w popra
wie warunków bytu, w zrobieniu ich jak- 
najbardziej normalnemi.

B. Djalcoivski.

SPRAW OZDANIE.

—  Zasady mechaniki jako wstęp do nauki
fizyki, przez Stanisława Bouffałła. Warszawa, 
1903.

W  „Zasadach mechaniki“ zostały wyłożone 
podstawowe wiadomości z tej dziedziny, podzie
lone na trzy główne rozdziały: „o prędkości 
i przyśpieszeniu44, „o siłach44 i „o prędkości 
i energii".

Pierwszy rozdział zaznajamia nas z pojęciami 
spoczynku i ruchu względnego i bezwzględnego, 
z jednostkami, używanemi w nauce i w praktyce 
do mierzenia czasu, długości i prędkości. W  czę
ści rozdziału, poświęconej prędkościom, poznaje
my sposoby określania prędkości w ruchu jedno
stajnym i zmiennym, prosto- i krzywolinijnym, 
oraz zasady, ■ podług których odbywa się skła
danie i rozkładanie prędkości i przyśpieszeń. 
W  rozdziale drugim dowiadujemy się o znacze
niu sił w przyrodzie, ich mierzeniu, działaniu 
i równowadze, o trzech prawach Newtona, skła
daniu i parach sił, jak  również o zastosowaniu za
sad mechaniki w praktyce do dynamometrów 
i dźwigni. Rozdział trzeci zawiera pojęcie o pra
cy, jej miarach i sprawności, rozpatruje pracę si
ły  zmiennej i działającej pod kątem i kończy się 
podaniem wiadomości o energii, jej rodzajach, 
przenoszeniu się i przetwarzaniu.

„Zasady mechaniki44 napisane są jasno i zrozu
miale; szczegóły czysto teoretyczne popierane są 
licznemi przykładami, co pozwala czytelnikowi 
dokładnie uprzytomnić sobie i zapamiętać nabyte 
wiadomości. Dla łatwiejszego zrozumienia rze
czy w tekście podane są również schematyczne 
rysunki i sposoby graficznego dokonywania obli
czeń składania i rozkładania prędkości, przyśpie
szeń i sił.

W ogóle przeczytanie „Zasad mechaniki44 bę
dzie dla nieobeznanych z nią korzystne i zajmu
jące, gdyż daje pojęcie o najprostszych prawach 
mechanicznych, znajdujących zastosowanie w co- 
dziennem życiu człowieka.

Książka wydana je s t starannie i bez błędów - 
nakładem księgarni Arcta w W arszawie i należy 
do najlepszych z seryi wydawanych przez tę 
księgarnię popularnych ~ książek dra wszystkichu.

w. w.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Dojrzewanie, śmierć naturalna i prze
dłużenie życia niezapłodnionych jaj gwiazdni-
cy (Asterias Forbesii). Słynny fizyolog J . Loeb, 
znany z poszukiwań nad fizyologią porównawczą, 
ogłosił niedawno niezmiernie ciekawe spostrzeże
nia nad dojrzewaniem jaj gwiazdnicy, t. j. nad 
okresem ich życia pomiędzy zniesieniem a za
płodnieniem. Ścisłe doświadczenia kontrolujące 
wykazały, że szybkie umieranie jaj dojrzałych 
niema nic wspólnego z procesem gnicia i nie za
leży od bakteryj. Ja ja  świeżo zniesione dojrze
wają tylko w takich cieczach, które zawierają 
wolne jony hydroksylu; taką cieczą jest między 
innemi woda morska; dodanie do niej drobnych 
nawet ilości rozcieńczonych kwasów mineralnych 
powstrzymuje dojrzewanie. W  roztworach chlor
ków sodu, potasu, baru jaja nie dojrzewają; 
następuje to dopiero po dodaniu odrobiny NaOH. 
Do dojrzewania niezbędna jest nadto obecność 
tlenu wolnego; jeżeli usuniemy tlen z wody 
morskiej, przepuszczając przez nią strumień wo
doru, jaja nie dojrzewają. Fakt, że jaja gwiazd
nicy nie dojrzewają w jajnikach, zależeć może 
od nieobecności jonów tlenu i hydroksylu. Jaja, 
których dojrzewanie powstrzymane zostało przez 
usunięcie jonów tlenu i hydroksylu, włożone do 
wody świeżej mogą być zapłodnione przez nasie
nie i rozwijać się dalej. Ja ja  dojrzałe, włożone 
dość wcześnie do wody pozbawionej tlenu, nie 
umierają, lecz zostają zawieszone w rozwoju. 
Autor dochodzi do wniosku, że pod wpływem 
dojrzewania zaczynają się w jajku procesy de
strukcyjne, które kończą się szybko śmiercią. 
Ja ja  niedojrzałe mogą żyć w jajnikach bardzo 
długo, jaja dojrzałe giną, jeżeli w okresie krytycz
nym  nie nastąpi potężne pobudzenie procesów 
syntetycznych. Zapłodnienie stanowi właśnie ta 
ką podnietę procesów syntetycznych; tę  samę 
funkcyę mogą spełnić i inne czynniki chemiczne 
i osmotyczne, jak  to wykazały piękne badania 
autora tudzież innych uczonych. Ten sam czyn
nik  działa różnie na jaja niedojrzałe i dojrzałe: 
dodatek odrobiny HC1 przyśpiesza dojrzewanie 
pierwszych, u drugich zaś wywołuje dzieworódz- 

.two. Autor rzuca pytanie, czy w przypadkach 
dzieworództwa u rozmaitych zwierząt proces doj
rzewania nie wiąże się czasem z wytwarzaniem 
specyalnych substancyj, podobnych do tyćh, ja 
kie wywierają na jaja dojrzałe wpływ analogicz
ny z zapłodnieniem. Wreszcie autor zastanawia 
się nad starością i śmiercią naturalną. Starość 
to taki sam okres krytyczny, jaki widzimy w ja 
jach dojrzałych, odznaczający się osłabieniem 
spraw syntetycznych. Środek wzmacniający te 
sprawy, byłby zdolny przedłużyć życie. Na za
kończenie autor broni twierdzenia, ze morfologia 
nie wyczerpuje kwestyi zapłodnienia; prawdziwa 

_teorya_iej sprawy musi stać na gruncie fizyko
chemicznym.

(Pfliiger’s Archiv). Y. Z.
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—  Equus Przewalskii. Jak  wiadomo, wśród 
uczonych panują rozmaite poglądy na konia dzi
kiego (Equus Przewalskii), którego odkrył gene
rał Prze wal.ski w stepach Azyi środkowej : jedni 
uważają go za samodzielny dziki gatunek, inni 
za zdziczały. Obecnie E . Hagenbeck sprowadził 
znaczną ilość tych koni do Europy, a prof. Noack 
z Brunświku zajął się dokładnem ich zbadaniem, 
którego wyniki ogłosił w „Zoologischer Anzei- 
ger“ , przechylając się stanowczo do poglądu, że 
jest to samodzielny gatunek. Koń ten zamiesz
kuje stepy Dzungaryi oraz sąsiednie góry do 
wysokości przeszło 2  0 0 0  m, przyczem zdaje się, 
że istnieją osobne rasy stepowe i górskie, różnią
ce się odmienną maścią. Tak przynajmniej na
leży wnioskować z okazów, sprowadzonych przez 
H agenbecka: konie ze stepów odznaczają się 
jasną szaro-żółtawą maścią; z niższych gór mają 
również jasną, ale żółtawo-brunatną, z wyższj^ch 
ciemno-żółtawo-brunatną. Na pysku maść jest 
również odmienna u tych trzech ras; poczynając 
od białej przechodzi ona przez jasno-żółtą do 
ciemno-brunatnej. Prof. Noack twierdzi stanow
czo, że ten koń dzungarski jest zupełnie odmien
ny zarówno od zdziczałych koni mongolskich, jak

i od kirgiskich tarpanów, i dlatego należy go 
uważać za gatunek samodzielny. B . D.

—- Jaszczurki, chodzące na dwu nogach.
Zwyczaj chodzenia, przynajmniej czasowo, na 
dwu nogach musi być dość rozpowszechniony 
wśród jaszczurek, bo ciągle się słyszy o nowych 
spostrzeżeniach w tym kierunku. Do spostrzeżeń 
Saville-Kentena, dokonanych nad jaszczurkami 
australskiemi, przybywają obecnie nowe, poczy
nione w Indyach wschodnich, a nawet w Europie. 
Mianowicie E rnest Green obserwował w ogrodzie 
botanicznym w Peradeniyi (na Ceylonie) jaszczur
kę Otocryptis bivittata (z rodziny Aganudae), 
biegającą na długich tylnych nogach, z podnie- 
sionemi do góry krótkiemi przedniemi. Annan- 
dale widział w tej samej pozycyi inną jaszczurkę 
indyjską Calotes versicolor. A. R. H. Thomas 
zauważył u naszej zwykłej jaszczurki zielonej 
(Lacerta viridis) rodzaj tańca, któremu oddają 
się samce i samice, stojąc na tylnych nogach 
i szybko wywijając przedniemi. Tego rodzaju 
tańce obserwowano także u jaszczurki błękitnej 
z Capri.

(Prometheus). B . D.

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

za tydzień od d. 6 do d. 12 maja 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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•  8 h. p. krótko; w iecz. T 
9  w  n o cy
#  z przerw., burza, w icher  
9  ca ły  d z .i w  nocy; w icher  
0  w  c ią g u  dnia kilkakr.

Średnio 43,2 13,5 69 45,1

T R E Ść. Światło i analiza widmowa, przez P . Trzcińskiego. —  Poglądy na powstawanie płci, 
przez dr. E . Godlewskiego (dokończenie). — Przypadki otrucia się zwierząt domowych roślinami, 

przez B. Dyakowskiego. —  Sprawozdanie. — Kronika naukowa. —  Buletyn meteorologiczny.

W ydawca W . W R Ó B LEW SK I. Redaktor BR. ZNATOW ICZ.

JI,0^B0.ieH0 HeH3ypoio. Bapmana 1 m&h 1903 if. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Nowy Świat 34.




