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W IE LK O Ś Ć  ASTR O N O M II. >)

Gdybym miał zastosować się do zwyczaju, 
powinienbym dać wam dzisiaj obraz postę
pów astronomii w ciągu ubiegłego roku; 
zrobiłem to w roku zeszłym i okazałem 
wam, jak rozlicznemi drogami nauka ta po
stępuje; chciałem to zrobić i w tym roku, 
alem się rychło opatrzył, że musiałbym się 
powtarzać, że ograniczyćbym się musiał po
wiedzeniem : kontynuowano.

Nie znaczy to wcale, że rok 1902 mniej 
był płodny niż rok 1901; lecz praca astrono
mów jest dziełem na długi ©bliczonem prze
ciąg czasu; my zbieramy to, co siali odlegli 
nasi poprzednicy, m y siejemy żniwo, które 
za stulecie dopiero wzejdzie, a zebrane bę
dzie za lat dwieście. Nauka o niebie kroczy 
naprzód z powolnością majestatyczną a pew
ną; długo bardzo droga jej zdaje się prosto
linijną i dopiero po wielu latach chyli się 
na prawo lub na lewo.

Pozwólcie mi na porównanie, które, jak 
przystoi, będzie porównaniem astronomicz- 
nem. Gv '.izdy posiadają ruchy własne, któ-

!) M ow a, w ygłoszona na dorocznem zgrom a
dzeniu publicznem  Francusk iego  tow arzystw a  

astronomicznego d. 6 m aja r. b.

re dlatego tylko wydają się nam prostolinij- 
nemi, że żyjemy zbyt krótko. I  jeżeli mnie 
zapytacie : co zrobiła ta lub owa gwiazda 
w  r. 1901? tedy odpowiem wam : posunęła 
się o 1,38''; jeżeli spytacie : co zrobiła ona 
w  r. 1902? zmuszony będę znowu odpowie
dzieć : posunęła się o 1,38""; a nie przeszka
dza to wcale temu, że prędkość jej była 
ogromna i że w  r. 1902 przebyła ona prze
strzeń równie wielką, jak w  r. 1901; ale od
powiedzi te byłyby nieco monotonne.

Postanowiłem więc nie powtarzać w tym 
roku obrazu, który wam nakreśliłem w roku 
ubiegłym. Ażeby zdać sobie sprawę z po
stępów astronomii, należy spojrzeć na nią 
z pewnej perspektywy dziejowej, należy cof
nąć się trochę w czasie; pozwólcie mi cofnąć 
się bardzo, a powiem wam, jakie miejsce 
astronomia zajmowała w całokształcie na
szej wiedzy i jakie oddała usługi innym 
naukom oraz umysłowi ludzkiemu wogóle.

Rządy i parlamenty są zapewne zdania, 
że astronomia jest jedną z nauk, najdrożej 
kosztujących : najmniejszy przyrząd kosztu
je  setki tysięcy franków, najmniejsze obser- 
watoryum kosztuje miliony; każde zaćmienie 
pociąga za sobą uchwalenie dodatkowych 
kredytów. I  wszystko to dla ciał niebie
skich, tak od nas odległych, tak zupełnie 
obcych naszym walkom wyborczym i które 
prawdopodobnie nigdy żadnego w nich nie 
wezmą udziału. Przypuszczać należy, że
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nasi mężowie polityczni zachowali resztki 
idealizmu, mglisty instynkt rzeczy wielkich; 
zaprawdę myślę, że niezupełnie słusznie ich 
się szkaluje: wypada ich zachęcać i wykazać 
im, że instynkt ten ich nie zwodzi, że ten 
idealizm nie wiedzie ich na manowce.

Możnaby, prawda, mówić im o żegludze, 
której wagi nikt nie może zaprzeczyć, a któ
ra potrzebuje . astronomii. A le  byłoby to 
patrzeniem na kwestyę z niewłaściwego 
punktu widzenia, byłoby poniekąd je j baga
telizowaniem.

Astronomia jest pożyteczna, bo podnosi 
nas ponad nas samych; jest pożyteczna, bo 
jest wielka; jest pożyteczna, bo jest piękna; 
oto co powiedzieć należy. Ona to wykazała 
nam, jak mały jest człowiek z ciała, a jak 
w ielki z umysłu, skoro umysł jego  jest 
w  stanie objąć potężne ogromy, w których 
ciało jego znikomym jest tylko punktem, 
i napawać się cudną ich harmonią. Zdoby
wamy w  ten sposób świadomość swej siły, 
a zdobyczy takiej niepodobna przepłacić, 
albowiem świadomość siły czyni nas silniej
szymi.

A le  przedewszystkiem chciałbym wam 
okazać, w  jakim  stopniu astronomia ułatw i
ła zadanie innych nauk, bardziej bezpośred
nio użytecznych, dając duszy naszej zdol
ność rozumienia przyrody.

Czy wyobrażacie sobie, o ile mniejszą by
łaby ludzkość, gdyby pod ustawicznie zakry- 
tem chmurami niebem, jakiem  musi być nie
bo Jowisza, nie znała ona wcale gwiazd? 
Czy sądzicie, że w  takim świecie bylibyśmy 
tem, czem jesteśmy? Powie kto, że pod ta- 
kiem ciemnem sklepieniem bylibyśmy po
zbawieni światła słonecznego, niezbędnego 
dla organizmów takich, jak  zamieszkujące 
ziemię. Przypuśćmy tedy, że chmury te 
obdarzone są fosforescencyą i że rozlewają 
światło łagodne a stałe. Skoro robimy hy
potezy, jedna hypoteza więcej niewiele nas 
będzie kosztowała. Otóż powtarzam swoje 
pytanie : czy sądzicie, że w  takim świecie 
bylibyśmy tem, czem jesteśmy?

Gwiazdy ślą nam nietylko to światło w i
dzialne i grube, uderzające nasze oczy cie- J  

leśne,— od nich idzie ku nam światło znacz
nie subtelniejsze, oświecające nasze umysły, 
światło, którego działanie postaram się wam 
wykazać. W iecie, czem był człowiek na

.Na 34

I ziemi przed kilku tysiącami lat i czem jest 
dzisiaj. Odosobniony wśród przyrody, w któ
rej wszystko dlań było tajemnicą, przestra
szany każdym nieoczekiwanym przejawem 
niezrozumiałych sił, nie miał zdolności do 
widzenia w zachowywaniu się wszechświata 

j  całego czego innego niż kaprys: wszystkie 
I zjawiska przypisywał działaniu mnóstwa 

małych geniuszów kapryśnych a wymaga
jących, i ażeby wpływać na bieg świata sta
rał się zdobyć ich przychylność sposobami 
podobnemi do tych, jakich się używa do 
uzyskania łask ministra lub deputowanego, 

i Nawet niepowodzenia nie oświecały go, po- 
j  dobnie jak dzisiaj odrzucony petent nie 
| zraża się i dalej „prosi".

Dzisiaj nie prosimy już przyrody : rozka
zujemy jej, albowiem odkryliśmy niektóre 
jej tajemnice i codzień odkrywamy nowe. 
Rozkazujemy jej w imię praw, których nie 
może nie uznać, albowiem są jej własnemi 
prawami; nie żądamy zmiany tych praw, 
pierwsi się im poddajemy. Naturae non 
imperatur nisi parendo.

Jakimże zmianom musiały uledz nasze du
sze, by przejść od tamtego stanu do obecne
go! Czyż bez nauki, płynącej do nas od 
gwiazd, pod niebem wiecznie zachmurzo- 
nem, o którem mówiłem powyżej, zm ieniły
by się one tak szybko? Czy metamorfoza 
byłaby możliwa, albo przynajmniej czy nie 
byłaby znacznie wolniejsza?

Toż, przedewszystkiem, astronomia nau
czyła nas, że istnieją prawa. Chaldejczycy, 
którzy pierwsi nieco uważniej przypatrywali 
się niebu, dostrzegli rychło, że to mnóstwo 
punktów świetlnych nie jest bezładnym tłu
mem, błąkającym się, jak się trafi, ale ra
czej dyscyplinowaną armią. Wprawdzie 
prawidła tej dyscypliny nie były im jeszcze 
znane, lecz harmonijny widok nocy gw iaź
dzistej wystarczał, by dać im wrażenie pra
widłowości, a było to już wiele. Prawidła 
te w yw ikłali kolejno Hipparch, Ptolemeusz, 
Kopernik, Kepler, i wreszcie zbytecznem 
jest przypominać, że to Newton sformuło
wał najdawniejsze, najściślejsze, najprostsze, 
najogólniejsze z pośród wszystkich praw 
przyrody.

Nauczeni tym  przykładem przyglądaliśmy 
się lepiej naszemu małemu światu ziemskie
mu i tutaj także odkryliśmy pod pozorami
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bezładu harmonię, uj awnioną przez badanie 
nieba. I  on jest prawidłowy, i on ulega 
niewzruszonym prawom, ale prawa te są 
bardzo złożone, pozostają w  pozornych ze 
sobą zatargach, i oko, któreby nie nawykło 
do innych widoków, widziałoby w nim ty l
ko chaos i państwo przypadku czy kaprysu. 
Gdybyśmy nie znali gwiazd, znalazłyby się 
może śmiałe umysły, któreby starały się
0 przepowiadanie zjawisk fizycznych; ale 
starania te byłyby rzadko uwieńczone powo
dzeniem i wzbudzałyby tylko śmiech ludzi 
pospolitych; czyż nie widzimy nawet dzi
siaj, że meteorologowie mylą się niekiedy,
1 że są ludzie skłonni do natrząsania się 
z ich niepowodzeń.

Ileż razy fizycy, zrażeni przez tyle niepo
wodzeń, oddaliby się zniechęceniu, gdyby 
ufności ich nie podtrzymywał wspaniały 
przykład tryumfów astronomii! Tryum fy 
te okazywały im, że przyroda ulega prawom; 
pozostaje jedynie zbadanie, jakim  prawom; 
w  tym celu trzeba tylko cierpliwości— i od 
sceptyków fizycy mają prawo wymagać, by 
przyznali im pewien kredyt, by czekali.

To nie wszystko jeszcze : astronomia nie- 
tylko nam powiedziała, że istnieją prawa, 
ale nadto, że prawa te są nieugięte, że nie
ma z niemi paktów; ileby czasu trzeba było, 
byśmy to zrozumieli, gdybyśmy znali tylko 
świat ziemski, na którym każda siła żyw io
łowa zdaje się walczyć z innemi siłami? Po
wiedziała nam ona, że prawa te są nieskoń
czenie ścisłe i, że, jeżeli formułujemy je  ty l
ko przybliżenie, to dlatego, że źle je  znamy. 
Arystoteles, najbardziej naukowy umysł sta
rożytności, przyznawał jeszcze pewne zna
czenie przypadkowi i, jak się zdaje, sądził, 
że prawa przyrody określają, przynajmniej 
na naszym świecie, główne tylko rysy zja
wisk. Jakże rosnąca ciągle ścisłość przepo
wiedni astronomicznych przyczyniła się do 
zniszczenia tego .błędnego poglądu, któryby 
uczynił przyrodę niezrozumiałą!

Nasuwa się atoli pytanie : czy prawa te 
nie mają charakteru lokalnego, zmiennego 
od jednego punktu do drugiego, jak prawa 
stanowione przez ludzi; czy to, co jest praw
dą w jednym kącie wszechświata, np. na na
szej kuli, albo w  naszym małym układzie 
słonecznym, nie może się stać błędem nieco 
dalej? I  wobec tego, zapytaćby się można,

czy prawa te zależne od miejsca nie zależą 
również od czasu, czy nie są prostemi na- 
wyknieniami, przemijającemi i efemerycz- 
nemi? Na pytanie to da nam odpowiedź 
również astronomia. Spójrzmy na gw iazdy 
podwójne; wszystkie one zakreślają przecię
cia stożkowe; tak więc, jak daleko sięga te
leskop, wszędzie panuje prawo Newtona.

Sama prostota tego prawa wysoce jest 
dla nas pouczająca; ileż skomplikowanych 
zjawisk obejmuje ta w dwu wierszach dają
ca się sformułować zasada; ci, którzy nie 
znają mechaniki niebieskiej, mogą się o tem 
przekonać bodaj z grubości tomów poświę
conych tej nauce; wobec tego wolno więc 
mieć nadzieję, że za złożonością zjawisk 
fizycznych kryje się również jakaś prosta 
a nieznana dotychczas przyczyna.

Astronomia więc dała nam poznać ogólne 
cechy praw przyrody; pośród tych cech jest 
jedna, najsubtelniejsza i najważniejsza, nad 
którą pozwolę sobie dłużej się zatrzymać.

Jak rozumiano porządek świata w  staro
żytności, np. jak rozumieli Pytagoras, Pla
ton lub Arystoteles? B ył to dla nich albo 
niewzruszony typ, ustalony raz na zawsze, 
albo też ideał, do którego świat stara się 
zbliżyć. Tak wyobrażał sobie te rzeczy na
wet sam Kepler, kiedy np. sprawdzał, czy 
odległości planet od słońca nie mają jakiego 
związku z pięciu prawidłowemi wielościa- 
mi. Myśl ta nie była niedorzeczna, ale mu
siała być jałową, albowiem nie tak ukonsty
tuowana jest przyroda. Newton okazał, że 
prawo jest jedynie zależnością między obec
nym stanem świata a jego stanem bezpo
średnio następującym. Wszystkie inne pra
wa odkryte od owego czasu nie są niczem 
innem, tylko takiemi zależnościami, są to 
w gruncie rzeczy równania różniczkowe; 
a właśnie astronomia dostarczyła nam pierw
szego modelu, bez którego wypadłoby za
pewne długo błądzić.

Ona również najlepiej nauczyła nas nie- 
ufania pozorom. Gdy Kopernik dowiódł, 
że to, co uważano za najbardziej stałe, oży
wione jest ruchem, a to, co uważano za ru
chome, jest stałe, wykazał on jak ułudnemi 
być mogą dziecinne rozumowania, w yp ły
wające wprost z bezpośrednich danych na
szych zmysłów; prawda, że idee jego zw y
ciężyły nie bez trudu, ale po tem zwycię
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stwie niema dość zakorzenionego przesądu, 
którego zniszczenie byłoby ponad nasze siły. 
Czyż można ocenić doniosłość zdobytej w ten 
sposób nowej broni?

Myśliciele starożytności sądzili, że wszyst
ko zostało stworzone dla człowieka, i należy 
mniemać, że złudzenie to bardzo jest uparte, 
skoro p. Flammarion znowu tutaj głos za
bierze, by je  zwalczać '). Trzeba przecie po
zbyć się go; w  przeciwnym razie będziemy 
wiecznymi krótkowidzami, niezdolnymi do 
oglądania prawdy. Ażeby zrozumieć przy
rodę, należy módz, że tak powiem, wyjść 
poza siebie i patrzeć na nią z kilku różnych 
punktów widzenia; inaczej znać się będzie 
tylko jednę jej stronę. Otóż, kto wszystko 
do siebie odnosi, ten oczywiście wyjść poza 
siebie nie może. Od podstawowego tego 
i kapitalnego złudzenia w ybaw ili nas ci, co 
okazali, że ziemia jest tylko jedną z naj
mniejszych planet układu słonecznego i że 
sam układ słoneczny jest tylko nieuchwyt
nym punktem w  nieskończonych przestwo
rzach gwiezdnego wszechświata.

Astronomia nauczyła nas również nie lę
kać się wielkich liczb, a było to potrzebne 
nietylko do poznania nieba, ale i do pozna
nia samej ziemi; a nie było to tak łatwe, jak 
się nam dzisiaj wydaje.

Spróbujmy cofnąć się wstecz i wyobrazić 
sobie, co pomyślałby grek, któremuby oznaj
miono, że światło czerwone drga czterysta 
tysięcy milionów razy na sekundę. Niema 
wątpliwości, że twierdzenie takie wydałoby 
mu się czystem szaleństwem i że nigdyby 
nie poniżył się do tego stopnia, aby coś po
dobnego skontrolować. Dzisiaj dana hypo- 
teza nie wyda nam się już niedorzeczną dla- | 
tego, że zmusza nas do rozważania przed
miotów daleko większych lub daleko mniej
szych niż przedmioty, dostrzegane zapomocą 
naszych zmysłów; my nie rozumiemy już 
tych skrupułów, krępujących naszych po
przedników i przeszkadzających im do od
krycia pewnych prawd poprostu dlatego, że

') Na tem samem posiedzeniu K. Flammarion 
wypowiedział odczyt p. t. : „Ziema i człowiek 
we wszechświacie44, w którym polemizował z nie
dawno znów wygłoszonemi poglądami antropo- 
centrycznemi znakomitego przyrodnika angiel
skiego D. II. Wallacea. (Przyp. tłum.).

się ich bali. I  czernże się to dzieje? Tem, 
że widzieliśmy, jak niebo rosło i rosło dla 
nas ustawicznie; że wiemy, że słońce jest 
o 150 milionów hm odległe od ziemi, i że 
odległości gwiazd najbliższych są jeszcze 
setki tysięcy razy większe. Nawykli do roz
patrywania niesłychanie wielkich rzeczy, 
staliśmy się zarazem zdolni do pojmowania 
niesłychanie małych. Wskutek zdobytego 
doświadczenia wyobraźnia nasza, jak oko 
orła, którego nie olśniewa słońce, może spo
glądać śmiało w oblicze prawdy.

Czyż nie miałem słuszności, mówiąc, że 
to astronomia dała nam duszę, zdolną do 
pojmowania przyrody, że pod ciągle zamglo- 
nem i pozbawionem gwiazd niebem sama 
ziemia pozostałaby dla nas wiecznie niezro
zumiałą, że widzielibyśmy na niej jedynie 
kaprys i bezład i że, nie znając świata, nie 
zdołalibyśmy go ujarzmić? Jakaż nauka 
mogłaby być użyteczniejszą? I  mówiąc to, 
staję na stanowisku tych, którzy cenią jedy
nie zastosowanie praktyczne. N ie jest to 
wprawdzie moje stanowisko; ja, przeciwnie, 
jeżeli podziwiam zdobycze przemysłu, to 
głównie dlatego, że wyzwalając nas od kło
potów materyał nych, dadzą one kiedyś 
wszystkim czas wolny do kontemplowania 
przyrody; nie mówię : nauka jest użyteczna, 
bo uczy nas budować maszyny; mówię : ma
szyny są użyteczne, bo pracując dla nas, po
zostawią nam kiedyś więcej czasu, by zaj
mować się nauką. A le  przecież nie jest 
obojętnem zaznaczenie, że między obu sta
nowiskami niema sprzeczności i że człowiek, 
zdążając do celów bezinteresownych, zdobył 
po drodze, jako dodatek poniekąd, i rzeczy 
bezpośrednio użyteczne.

August Comte powiedział gdzieś, że próż- 
nem byłoby usiłować poznać skład słońca, 
bo znajomość ta nie przedstawiałaby żadne
go użytku dla socyologii x). Jak mógł on

J) Zdaje nam się, że Poincare niesłusznie przy
pisuje Comteowi to zdanie, albo przynajmniej, że 
je cytuje nieściśle. O ile pamiętamy, Comte 
poprostu usiłował dowieść niemożliwości zbada
nia składu chemicznego ciał niebieskich, nie zaś 
zbyteczności tych badań, gdyby były możliwe. 
Wiadomo zresztą, że rychło potem wynalezienie 
analizy widmowej obaliło w sposób świetny ne
gatywną przepowiednię Oomtea.

(Przyp. tłum.).
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być tak krótkowzrocznym? Czyż nie w i
dzieliśmy przed chwilą, że właśnie astrono
mia wyprowadziła, mówiąc językiem Com- 
tea, ludzkość ze stanu teologicznego do sta
nu pozytywnego. Z tego być może zdał on 
sobie sprawę, bo to już było dokonane.

A le  jakże nie zrozumiał on, że to, co po
zostawało do zrobienia niemniej było wiel- 
kiem i nie mniej korzystnem? Astronomia 
fizyczna, którą zdaje się on potępiać, zaczę
ła już przynosić owoce; a przyniesie ich 
jeszcze znacznie więcej, bo datuje się ona 
dopiero od wczoraj.

Przedewszystkiem zbadano skład słońca, 
od czego chciał nas powstrzymać założyciel 
pozytywizmu, i znaleziono w niem ciała, 
istniejące na ziemi, a których przedtem nie 
dostrzeżono; np. hel, ów gaz prawie równie 
lekki, jak wodór. To już jedno zaprzeczenie 
twierdzeniu Comtea. A le spektroskopii za
wdzięczamy znacznie cenniejsze jeszcze zdo
bycze; w  najodleglejszych gwiazdach oka
zuje nam ona te same substancye; można 
było zadać sobie pytanie, czy pierwiastki 
ziemskie nie są wynikiem jakiegoś przypad
ku, który zbliżył do siebie jakieś subtelniej
sze atomy i zbudował z nich bardziej złożo
ny gmach, nazwany przez chemików ato
mem; czy w innych obszarach wszechświata 
inne przypadkowe zbliżenia nie wytworzyły 
gmachów zupełnie odmiennych. W iemy 
obecnie, że tak nie jest, że prawa naszej che
mii są prawami ogólnemi przyrody i że nie 
zawdzięczają one nic przypadkowi, który 
kazał nam się urodzić na ziemi.

Ale, powie kto, astronomia dała innym 
naukom wszystko, co była w  stanie im dać, 
i teraz, gdy niebo dostarczyło nam narzędzi, 
pozwalających nam badać przyrodę ziemską, 
mogłoby ono bez uszczerbku dla nas zasło
nić się na zawsze. Po powyższych uwa
gach, czyż potrzeba na zarzut ten odpowia
dać. W  ten sam sposób można było rozu
mować za czasów Ptolemeusza; wówczas są
dzono również, że wie się wszystko, a prawie 
nic jeszcze nie wiedziano.

Ciała niebieskie są wspaniałemi laborato- 
ryami, olbrzymiemi retortami, o jakich nie 
śmiałby marzyć żaden chemik. Panują tam 
temperatury, jakich wytworzyć nie jesteśmy 
w stanie. Jedyną ich wadą jest, że są tro
chę zadaleko; ale teleskop zbliży je  do nas,

i wówczas zobaczymy, jak się w nich zacho
wuje materya. Co za widok dla fizyka 
i chemika!

Materya ukaże się w nich w tysiącu róż
nych stanów, od owych rozrzedzonych ga
zów, które zdają się stanowić mgławice i są 
oświetlone blaskiem tajemniczego dotych
czas pochodzenia, aż do gwiazd rozżarzo
nych i do planet, tak nam bliskich, a tak 
przecież od nas różnych.

Być może nawet, że gwiazdy powiedzą 
nam kiedyś coś o życiu; wydaje się to ma
rzeniem niedorzecznem i nie widzę, jak mo
głoby się ono urzeczywistnić; ale czy sto lat 
temu chemia gwiazd nie zdawałaby się rów
nież niedorzecznem marzeniem?

Ograniczmy wszakże wzrok nasz do mniej 
odległych widnokręgów, a pozostaną nam 
obietnice znacznie mniej problematyczne, 
a przecież dosyć jeszcze ponętne. Jeżeli 
przeszłość dała nam wiele, to możemy być 
pewni, że przyszłość da jeszcze więcej.

Tłum. m. h. h.

PR O F . 1)K. A . BE C K .

0  W R A Ż L IW O Ś C I JE S TE S TW  

ŻYJĄCYCH .

Odczyt publiczny, wygłoszony w Krakowie w r. 1902.

(Dokończenie).

U  zwierząt niższych podnieta, zastosowana 
na powierzchnię czuciową ciała, wywołuje 
prawie zawsze, z regularnością mechanizmu 
zegarowego, jednakową reakcyę, zależną 
tylko od rodzaju podniety i jej siły. Taką 
odpowiedź nazywamy odruchem. Mnóstwo 
istot żyjących tylko takim odruchem okazu
je  swój stosunek do świata otaczającego. 
U  zwierząt wyższych odruchy też występu
ją, ale obok nich lub prócz nich zachodzą 
i inne skomplikowane czynności, które są 
następstwem pamięci asocyacyjnej, a które 
przedstawiają się jako czynności świadome. 
Ma to miejsce u zwierząt, które posiadają 
mózg, a mianowicie części mózgu, zwane 
półkulami mózgowemi, i to tem wybitniej 
występują zjawiska połączone ze stanami 
świadomości, im bardziej u danego gatunku
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zwierząt wykształcone są półkule mózgowe. 
Własnością bowiem tych części układu 
nerwowego jest, że ośrodki, w nich zawarte, 
pod wpływem podniet zewnętoznych, działa
jących na nerwy czuciowe, mogą ulegać na 
czas dłuższy takim zmianom, że do różnych 
kombinacyj wrażeń chwilowych dołączają 
się wrażenia z przeszłości, wpływając na re- 
akcyę organizmu. Pobudzenia tych naj
wyższych centrów układu nerwowego łączą 
się, przynajmniej u człowieka, ze zjawiska
mi psychicznemi.

K iedy  zwierzę pozbawimy półkul mózgo
wych, to jego  stosunek z otoczeniem pozo
stanie tylko jako odruch na podniety i tem 
wybitniejsza będzie różnica pomiędzy zacho
waniem się takiego zwierzęcia a zwierzęcia 
zdrowego, im większe znaczenie w  życiu je 
go mają czynności świadome, a zatem im 
większą jest rola półkul mózgowych.

Tym  sposobem w  wyższych ustrojach 
zwierzęcych całą pracę w  okazaniu wrażli
wości wziął na siebie układ nerwowy. 
A  wszystkie jego części składowe, zarówno 
komórki jak i włókna nerwowe, jak i ich 
zakończenia obwodowe okazują wybitną po
budliwość na podniety zewnętrzne.

Poznawszy te części, które służą za pod
stawę anatomiczną dla pośredniczenia mię
dzy podnietą a impulsem do ruchu, przejdź
m y obecnie do warunków, wśród których 
objawia się wrażliwość istot żyjących, albo 
też ich tkanek, i które wpływają na wrażli
wość. Jak już wspomniałem, co do jakości 
podniety mogą być rozmaite. Dodać jeszcze 
muszę, że niektóre tkanki lub nawet całe 
istoty żyjące, są wrażliwsze na pewne ro
dzaje podniet, na inne zaś nie. Charakte
rystyczną jest także rzeczą, że każda zmia
na otoczenia tem pewniej wywoła odpowiedź 
ze strony istoty żyjącej czyli tem pewniej 
będzie podnietą, jeżeli powstaje nagle lub 
rozwija się szybko. Z faktem tym  spoty
kamy się prawie zawsze bez względu na to, 
jakiego rodzaju jest podnieta i na jakie 
pierwiastki ona działa.

Skuteczność podniet mechanicznych ob
serwujemy zarówno u roślin, jak u zwierząt, 
szczególnie wybitnie na częściach składo
wych układu nerwowego, np. na nerwach 
ruchowych. A  tu właśnie często występuje 
to zjawisko, że np. ucisk mechaniczny staje

się podnietą dopiero wtedy, gdy rozwija się 
z pewną szybkością, przeważnie gdy po
wstaje nagle. Ucisk powolny stopniowy mo
że czasem doprowadzić do zupełnego znisz
czenia substancyi pobudliwej bez wywołania 
najmniejszej reakcyi. Przykłady tego w i
dzimy zresztą już i u najniższych tworów 
żyjących. Pierwotniak należący do słonecz
nic, zwany Actinosphaerium, posiada liczne 
wypustki promieniste, po których często się 
przesuwają bez żadnej przeszkody mniejsze 
wymoczki opatrzone rzęskami. Skoro jed
nak taki wymoczek nadpłynie zdała i szyb
kim ruchem dotknie się nagle wypustki, 
wtedy to słabe, lecz nagłe zadrażnienie me
chaniczne wystarczy, ażeby pobudzić A cti
nosphaerium do wytwarzania lepkiej masy, 
która więzi wymoczka jako zdobycz.

Rzecz ciekawa, że u niektórych zwierząt 
nawet wyżej rozwiniętych obserwujemy po
dobne zjawisko i dla podniet świetlnych. 
Całe mnóstwo zwierząt chwyta zdobycz swą 
w locie czy w biegu. I  tak np. żaba łowi 
owady tylko w locie, a znów sama może 
spokojnie przechadzać się po wężu, z któ
rym razem ją zamkniemy, a ten chwyci ją  
tylko wtedy, gdy nagle podskoczy. Mamy 
przeto prawo przypuścić, że zwierzęta te 
nie odbierają wcale wrażeń wzrokowych od 
przedmiotów, będących w spoczynku, lecz 
widzą tylko ruch. Że także i nam przed
m ioty w  ruchu będące łatwiej wpadają 
w  oko niż stałe, uczy doświadczenie z życia 
codziennego. Instynktownie posługujemy 
się tem zjawiskiem, gdy ze znacznej odle
głości chcąc zwrócić na siebie czyją uwagę 
wyw ijam y chustką, kapeluszem i t. d.

Równie wybitnie obserwować możemy to 
zjawisko, gdy posługujemy się podnietami 
elektrycznemi; prąd elektryczny zastosowa
ny do nerwu jest skuteczny tylko wtedy, 
gdy jego siłę nagle zwiększamy lub zmniej
szamy, albo też gdy go zamykamy lub 
otwieramy, a możemy wprowadzić stopnio
wo i powoli prąd bardzo silny bez najmniej
szego wrażenia.

Nie inaczej rzecz się ma z podnietami 
cieplnemi, chemicznemi i t. p.; wszędzie spo
tykamy się z tem zjawiskiem, że wpływ  ze
wnętrzny wprowadza wtedy dopiero reakcyę 
ze strony substancyi wrażliwej, gdy się roz
w ija z należytą szybkością.
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J edną z dalszych charakterystycznych 
cech wrażliwości jestestw żyjących jest 
własność, skutkiem której dwie lub więcej 
podniet słabych, z którychby jedna nie w y
starczała do wywołania wrażenia czy też od
powiedzi na nie, razem wzięte stają się pod 
tym względefił skuteczne. Własność tę, 
którą nazywamy sumowaniem podniet, po
siada przedewszystkiem układ nerwowy, 
a za przykład niech posłuży następujące do
świadczenie : Oto żaba pozbawiona półkul 
mózgowych, która nie wykonywa ruchów 
dowolnych, leeZ tylko pod wpływem pod
niet; stosujemy do niej szereg uderzeń prą
du indukcyjnego rytmicznie w takt metro
nomu. Zauważymy, że gdy pierwszych 
kilka uderzeń prądu pozostaje bez wpływu, 
dopiero któreś z rzędu skłania ją  do wyko
nania ruchu. A  gdy drugi raz rozpocznie
my drażnienie, to znowu za tą samą, lub 
prawie tą samą liczbą uderzeń prądu nastą
pi ruch. W  życiu psychicznem człowieka 
spotykamy się bardzo często z przykładami 
sumowania wrażeń; na sumowaniu bowiem 
polega bardzo ważny czynnik procesów psy
chicznych, to jest pamięć.

Dotychczas mówiąc o reakcyi istot żyją- 
eych na podniety zewnętrzne, mieliśmy na 
myśli przeważnie ruch. Jednakże nie jest to 
jedyny sposób manifestacyi wrażliwości. 
Wspomniałem przed chwilą, że są istoty 
jednokomórkowe, które pod wpływem  pod
niet mechanicznych wydzielają ciecz lepką. 
Przykładów takiego wydzielania, a więc 
przemian chemicznych pod wpływem bodź
ców zewnętrznych, znajdujemy całe mnó
stwo w świecie organicznym zarówno u ro
ślin, jak i u zwierząt. A  u zwierząt posia
dających układ nerwowy, droga, po której 
podnieta wywołuje wydzielanie i to ze spe- 
cyalnie do tego wykształconych gruczołów, 
prowadzi znów przez układ nerwowy. Ł za 
wienie oka wskutek drażniącego dymu, po
tok śliny na widok smacznej potrawy, w y
dzielanie innych soków (w żołądku i je li
tach) ważnych dla trawienia, poty pod 
wpływem gorąca lub strachu— oto odruchy 
wydzielnicze, jako następstwo działania 
podniet.

Tak nam wszystkim znane robaczki świę
tojańskie, te urocze zjawiska nocy letnich, 
są znów przykładem odpowiadania na pod

niety zewnętrzne wytwarzaniem światła. 
Świecące organy, zależne od układu nerwo
wego, posiadają także niektóre raki i ryby 
morskie. Z niższych organizmów świecą
cych na uwagę zasługuje np. Noctiluca, isto
ta jednokomórkowa opatrzona drobnemi 
rzęskami. Tw ory te żyjące masami na po
wierzchni morza, sprawiają- wśród nocy 
swem mdławem światłem czarujący widok, 
każde zaś uderzenie wiosłem; wstrząśnienie 
mechaniczne sprawia zjawianie się żywych 
błysków.

Jeżeli dodamy do tego wytwarzanie sil
nych uderzeń elektrycznych u pewnych ryb, 
zmiany barwy u niektórych zwierząt, np. 
głowonogów, to jeszcze nie wyczerpalibyśmy 
wszystkich sposobów, któremi różne jeste
stwa żyjące mogą odpowiadać na podniety 
zewnętrzne.

W rażliwość istot żyjących ulega rozmai
tym wpływom.. Po części te same czynni
ki, które powodują manifestacyę wrażliwo
ści, a więc w  pewnych warunkach są pod
nietami, same są zdolne modyfikować wraż
liwość jużto ją zwiększając, już też zmniej
szając. Inne czynniki znowu same przez 
się nie drażnią, wpływają jednak na pobud
liwość dodatnio lub odjemnie. Czynników 
takich jest bardzo wiele, ograniczyć się 
przeto znów muszę do wymienienia kilku 
przykładów.

Przemożny wpływ  na wrażliwość w yw ie
ra temperatura i to zarówno na wrażliwość 
istot żyjących wyższych i niższych, jak i na 
pobudliwość tkanek. W  ogólności wszystkie 
jestestwa żyjące są przystosowane do pew
nej miary ciepła, w  której granicach żyć 
mogą i zwykle daje się zauważyć, że pewna 
temperatura jest najkorzystniejszą dla spraw 
życiowych, że pod jej wpływem sprawy te 
odbywają się najenergiczniej. W  tych gra
nicach zwiększa się ze wzrostem temperatu
ry wrażliwość zarówno istot żyjących, jak 
i ich składników pobudliwych, np. nerwów.

W  sposób nader wybitny można obserwo
wać wpływ  ciepła na sercu zwierząt zimno
krwistych, które po wyjęciu z ciała bije przez 
czas dłuższy. Podniety do czynności serca 
leżą w niem samem, a przez ogrzewanie 
i oziębianie możemy z uderzającą regularno
ścią przyśpieszać i zwalniać jego ruchy.

Podobnie i ustroje całe zachowaniem swo-
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jem okazują, że wrażliwość ich zwiększa się 
w  miarę jak temperatura otoczenia i ich 
własna się podnosi. K to  w idział jaszczurkę 
wygrzewającą się w dzień upalny na słoń
cu, podziwiał jej ruchy zwinne, gdy  się ją 
chce chwycić, trudno uwierzy, że w  tem
peraturze niskiej staje się ona ciężkiem nie- 
zgrabnem zwierzęciem, które na silne bodźce 
z trudnością reaguje. W iele też zwierząt 
pod wpływem obniżenia ciepła traci pobud
liwość i zapada w odrętwienie, w  sen zi
mowy.

W  rzędzie czynników zewnętrznych, któ
re wywierają w pływ  na wrażliwość, drugie 
miejsce zajmują substancye chemiczne, środ
ki lekarskie. Komuż nie jest znane działa
nie chloroformu, tego środka, który dozwala 
chirurgom wykonywać bezboleśnie najcięż
sze operacye, tak że wynalazca tego środka 
stał się jednym z największych dobrodzie
jów  ludzkości. Wdychanie chloroformu spro
wadza u człowieka i zwierząt krótko trwają
cy okres podrażnienia, po któiym  następuje 
utrata świadomości i utrata wrażliwości. 
Podobnie dzia ła ją : eter, alkohol, morfina, 
gaz rozweselający i wiele innych narkoty
ków, które mają też zastosowanie lekarskie, 
w razach, gdy zależy na zmniejszeniu wraż
liwości, a więc np. gdy  chcemy uśmierzyć 
ból, „uspokoić n e r w y z w a l c z a ć  bezsenność.

N ie należy jednak sądzić, że substan
cye wyliczone działają jedynie tylko na 
układ nerwowy zwierząt wyższych, albo
wiem i zwierzęta niższe pozbawione układu 
nerwowego, a nawet rośliny tracą wrażli
wość pod wpływem narkotyków. Istnieją 
rośliny, u których wrażliwość na podniety 
mechaniczne objawia się w  sposób bardzo 
wyraźny, np. mimoza, rośliny chwytające 
owady i t. d. Otóż jeżeli roślinę taką umie
ścimy pod dzwonem, pod którym znajduje 
się gąbka napojona eterem lub chlorofor
mem, zauważymy, że po chwili traci swe 
własności, które ją  tak charakteryzują, a któ
re jeszcze odzyskać może, gdy usuniemy ją 
z pod wpływu środka narkotycznego. Jest 
to nowy dowód jednolitości głównych obja
wów życiowych u wszystkich jestestw ży
jących.

Na zakończenie jeszcze słów kilka o zna
czeniu, jakie ma własność życiowa, dziś opi
sana, t. j. wrażliwość, dla psychicznego ży

cia człowieka. Bezustannie prawie działa 
na nas cały szereg podniet zewnętrznych, 
z których jedne wywołują wrażenia świado
me, inne nie doprowadzają do powstania 
świadomych wrażeń, lecz następstwem ich 
są odruchy bądź w postaci skurczów mięśni, 
bądź też w  postaci wydzielin i t. d. Odru
chy te mają niesłychanie ważne znaczenie 
dla regulacyi czynności wegetatywnych, jak 
trawienia, krążenia krwi, oddychania.

Wrażenia świadome dostają się do umy
słu naszego przez zmysły, które tworzą 
przez to niejako bramę dla świadomości. 
A  jak ważnem jest odbieranie wrażeń dla 
świadomości, dla życia psychicznego, świad
czy znane powszechnie spostrzeżenie, które 
prof. Strumpell opisał przed 24 laty. Pe
wien chłopiec, dotknięty ciężką chorobą 
nerwową, stracił wskutek niej czucie dotyku 
na całem ciele, oraz wzrok i słuch po jednej 
stronie. Ilekroć chłopcu temu zatykano 
ucho i zasłaniano oko, zapomocą których 
jeszcze komunikował się z światem, wkrótce 
nie odbierając wrażeń, tracił świadomość, 
zapadał w  sen głęboki.

Przez zmysły, które wykształciły się dla 
rozmaitych gatunków podniet, zwłaszcza 
przez zmysły wyższe, słuch i wzrok, dostają 
się do świadomości tego rodzaju wrażenia, 
które dostarczają nam najwyższych rozko
szy umysłowych, jakie nam sprawia ogląda
nie i słuchanie dzieł sztuki. A  proces psy
chiczny, który przy tem się rozgrywa, to 

| w ykw it owych pierwotnych objawów wraż- 
| liwości, które obserwujemy już u najniż

szych istot żyjących.

W P Ł Y W  Z W IĄ Z K Ó W  M A N G A N U  

N A  R O Ś LIN Y . »)

Oddawna wiadomo, że mangan stale spo
tyka się w  popiele różnych części organizmu 
zwierzęcego; Wurzer (1833) w ykrył go w  po
piele wątroby i zębów, Weidenbusch w  żół
ci, Horsford (1851) w moczu, Polacci (1871) 
w  mleku i jajach, Maumene (1883) we wło-

') O. Loew, K. Aso i S. Sawa : Ueber die 
Wirkung von Manganverbmdungen auf Pflanzen. 
Flora, t. 91, str. 264.
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sach i kościach, Pichard (1898) w organiz
mach mięczaków, raków i sardynek, we krwi 
świni i jajach kurzych; według Richea 
w  jednym kilogramie krwi znajduje się 
0,5 mg Mn30 4.

Takie stałe znajdowanie się manganu 
w organizmie zwierzęcym dziwnem się w y
daje wobec silnego trującego działania 
związków jego wstrzykiwanych pod skórę 
lub w  żyły. Kobert wyliczył, że, aby za
truć śmiertelnie jeden kilogram wagi ciała 
psa, wystarcza 8 mg tlenku manganawo- 
manganowego w  postaci cytrynianu man- 
ganawo-sodowego. Jednak związki manga
nu, wprowadzone nawet w dość znacznej 
ilości do żołądka, nie wywierają działania 
trującego, a to z powodu bardzo nieznaczne
go pochłaniania ich wtedy przez organizm.

W  organizmach roślinnych mangan spo
tyka się w  znacznie większej ilości; zawar
tość związków jego w  popiele znacznie prze
wyższa ilość związków żelaza, tak według 
W o lffa  (Tabellen der Pflanzenaschen, I, 
str. 121) popiół liści bukowych zawiera 
11,25$ Mn30 4 i tylko 1,07$ P eż0 3, w popie
le brzozy znajdujemy 14,47$ Mn30 4, zaś 
P e20 3— 1,43$. Często nawet, jak to dla 
igieł i drzewa Pinus Abies wykazał Schro- 
der, tlenek manganawo-manganowy stanowi 
główną część składową popiołu. W edług 
Picha.rda sole manganu występują w w ięk
szej ilości głównie w  liściach i młodych pę
dach, można je  także wykryć i w grzybach 
pasorzytniczych. Analizy Asa wykazały, że 
pierwiastek ten wchodzi w skład nukleopro- 
teidu otrzymanego z liści herbarty, G. Ber
trand zaś w  r. 1897 dowiódł istnienia jego 
w popiele otrzymanego przez siebie enzymu 
utleniającego-- lakkazy *), co nawet pozwo
liło temuż badaczowi wygłosić hypotezę, że 
czynnym pierwiastkiem oksydazy tej jest 
właśnie mangan. Hypotezę tę popiera fakt, 
że lakkaza, otrzymana z rośliny, której po
piół zawiera mało Mn, działa słabiej, niż w y
dzielona z rośliny bogatej w ten pierwiastek.

Jednak pomimo tych tak, jak widzimy, 
licznych badań, właściwe działanie związ
ków manganu na rośliny nie zostało należy
cie wyjaśnione; dowiedziano się tylko, że 
choć tak pokrewny żelazu, Mn nie może go

x) P atrz  W szech ś. t. X V I  str. 681 z r. 1897.

zastąpić w tworzeniu się zieleni roślinnej 
(wiadomo, że rośliny wyhodowane starannie 
bez żelaza nie są zielone, lecz żółte) i że 
wogóle zdaje się on działać ujemnie na or
ganizm.

A b y  rozstrzygnąć to pytanie, prof. O. Loew 
przy pomocy dwu młodych japończyków, 
K. Asa i S. Sawy, wykonał w laboratoryum 
w Tokio dość długi szereg doświadczeń i do
szedł do bardzo ciekawych wniosków, szero
ko wyświetlających kwestyę. Właśnie o w y
nikach tej pracy mam zamiar obszerniej 
pomówić.

Odrazu na wstępie okazało się, że Mn 
w większej ilości stanowczo działa zabójczo 
na rośliny : młode roślinki (groch), wysokie 
na 16— 17 cm, zwiędły, w  części uschły po 
5-iu dniach, gdy je umieszczono w roztwo
rach zawierających 0,25$ MnS04. Szkodli
wie też działają związki manganu i w wię- 
kszem rozcieńczeniu. Młode roślinki (jęcz
mień) hodowane w roztworze o 0,1$ zawar
tości tejże, co wyżej, soli manganowej, po 
7-iu dniach pożółkły i rozwinęły tylko małe 
korzonki, gdy takież roślinki w roztworze 
nie zawierającym Mn (kultury kontrolujące) 
były zupełnie zielone i korzenie ich rozwi
nęły się silnie. Po 9-iu dniach liście zaczęły 
schnąć; zakończono wtedy doświadczenia 
w tym  kierunku, natomiast przedsięwzięto 
badanie co do zawartości enzymu utleniają
cego w tych roślinkach.

W  tym celu roztarto starannie liście z 5 g 
piasku kwarcowego i 50cm3 wody destylowa
nej i ciecz odsączono. Jeden cm3 otrzyma
nego filtratu rozcieńczono 20 cm wody i do 
tego dodano 5 kropel 2$ tynktury gwajako- 
wej; tu natychmiast wystąpiło niebieskie za
barwienie, tak charakterystyczna reakcya 
na lakkazę, przyczem silniejsze zabarwienie 
dała ciecz otrzymana z roślin hodowanych 
w roztworach manganowych. To samo 
miało miejsce i dla peroksydazy (enzymu 

| utleniającego tylko wobec H 20 3) otrzymanej 
w  tychże cieczach, po poprzedniem ogrzaniu 
ich do 75" C dla zabicia działania lakkazy, 
maskującego reakcyę peroksydazy. W ybit
niej jeszcze wypadły reakcye z gwajakolem 
i parafenylodwuaminem. Nie omylił się te- 

j  dy Bertrand, przypisując manganowi pierw- 
| szorzędne znaczenie w konstytucyi enzy- 
| mów utleniających.



522 w s z e c h ś w ia t  M  34

Nie zawsze jednak związki manganu dzia
łają śmiertelnie ńa roślinę i kiełki rzodkwi 
hedowaiie w ći^gu 2 tygodni w roztworach 
zawierających 0,02$ M ilS04 w  0''— 6° 0  żyły  
jeszcze, szkodliwe zaś działanie Mn odbiło 
się tylko na wzroście i na zabarwieniu osob
ników; a mianowicie, osobniki hodowane 
w roztworach zawierających mangan były 
znacznie mniejsKe i p fzybrały kolor żółtyj 
gdy kultury kontrolujące (bez M nS04) rosły 
bujnie i nie zmieniły swego zielonego ko
loru.

Lecz i to ujemne działanie związków 
manganu także nie jest stałe.

Rośliny hodowane w takich, jak  'Wyżej, 
roztworach manganowych, lecz w tempera
turze znacznie wyższej (18°— 2011) rosły nor
malnie i nie traciły Kupćłnie zieleni. Do
datni wpływ  ciepła w danym juzy pad ku zo
stał stwierdzony bezpośrednio jeszcZe takieill 
doświadczeniem: roślinki, uszkodzone przez 
sole manganu w  niższej temperaturze, powra
cały do stanu normalnego i nie odczuwały 
już zupełnie szkodliwego działania Mn po 
przeniesieniu ich do temperatury wyższej. 
Szkodliwie działające rozpuszczalne sole m i
neralne manganu przechodzą wtedy zapew
ne w  nierozpuszczalne organiczne (może 
nukleoproteidy Asa) i tem usuwa się ujem
ne ich działanie na organizm.

Tem  tylko też można objaśnić to zjaw i
sko, że w  temperaturze lata sole Mn nie- 
tylko że nie działają ujemnie na rośliny, lecz 
owszem nawet dodatnio wpływają na wzrost 
i owocowanie ic h : ryż wyhodowany latem 
na glebie, do której dodano siarczanu man- 
ganawego, dał słomę znacznie dłuższą 
i znacznie W jększą ilość ilość ziarna, niż na 
glebie z w ^ g j .

Zesta-. wiająo wszystkie te fakty, autorowie 
stara ją  wytłumaczyć je  taką hypotezą:

„Oddawna wiadomo, że światło działa 
ajemnie na wzrost rośliny. To niewytłuma
czone jeszcze dotąd zjawisko znajduje się 
w  szczególnej sprzeczności z naprężoną pra- 
,cą chemiczną, dokonywaną przez światło 
:słoneczne w ziarnkach zieleni przy pomocy 
żyjącej zarodzi tych organizmów. Tw orzy 
się przytem w większej ilości substancya or
ganiczna, leęz jednocześnie zużyciu jej, jako 
rnateryału budowlanego, stawia się prze
szkody. N ieobecn^ć światła spowodowuje

tedy to gamo, <36 §beCiioŚć Mn W dostępie 
światła; a mianowicie wzmożenie śi^ wżM- 
stania. Zdaje się Wifć, jakby w  obudwu 
tych przypadkach usunięta została jednii 
przeszkoda, stawiana przez promienie sło
neczne, przeszkoda, polegająca zapewne na 
tem, że pod wpływem światła tworzą się 
w  komórce pewne dla zafodzi szkodliwe 
subśtanbye“ *); Ponieważ zaś Mn, jak już 
Widnieliśmy; Wcllocl^i w skład ciał, zWallych 
enzymami utleniaj ącemi czyli Óksydaźałiii,- 
i zwiększanie ilości jego w  glebie zwiększa 
siłę ich działalności w roślinie, można więc 
przypuścić, że szkodliwe te ciała, o których 
tylko co mówiliśmy, usuwają się przez dzia
łalność oksydaz, t. j. utleniając się przy ich 
pomocy, stają się zdatnemi do asymilacyi 
przez roślinę, przez co wzmaga się wzrasta
nie jej, a ujemny wpływ światła sprowadza 
do zera.

Hypotezą ta zdaje się mieć wielkie widoki 
prawdopodobieństwa, gdyż tłumaczy aż trzy 

fakty :
a) działanie Mn na roślinę;
b) ujemny wpływ światła na wzrastanie 

rośliny;
c) konsystencyę oksydaz i ich znaczenie 

w  roślinie.
A  przecie im większe kręgi zjawisk obej

muje hypotezą, im więcej ona tłumaczy, 
tem bardziej zbliżona być musi do rzeczy

wistości.
Ad. Gz.

W P Ł Y W  E LE K T R Y C Z N O Ś C I 

N A  W Z R O S T  ROŚLIN .

Jednym z głównych badaczów wpływu 
elektryczności na wzrost roślin jest prof. 
Lemstrom z Helsingforsu. W  związku ze 
swemi poprzedniemi badaniami prof. Lem 
strom ogłosił obecnie w piśmie „Electrical 
W orld and Engineer“ (z d. 4 kwietnia r. b.) 
wyniki swych prac i doświadczeń, przedsię
branych w latach 1898— 1901.

Poprzednio Lemstrom dowiódł, że elek
tryczność odjemna lepiej wpływa na wzrost 
roślin niż dodatnia, że wpływ  elektryczności

*) P rzek ład  dosłowny.



zależny jest od szerokości geograficznej da
nego miejsca, że gorąco szkodliwie wpły
wa na wyniki doświadczeń i że działanie 
elektryczności na wierzchołki roślin jest 
w  wysokim stopniu zależne od właściwości 
soków roślinnych i urodzajności gleby. 
Obecne doświadczenia Lemstróma miały na 
celu stwierdzenie, podczas których godzin 
dnia działanie elektryczności jest najsku
teczniejsze i zbadanie na czem właściwie 
polega wpływ  elektryczności na wzrost 
roślin.

Specyalnie zbudowana maszyna indukcyj
na pracowała w  pogodne dnie zwykle od 4 
do 7 lub 11 rano i od 4 do 8 po południu. 
Pole doświadczalne urządzone było w  taki 
sposób, że ze wszystkich stron otaczał je  
metalowy drut cynowany, o średnicy 1,5 M ,  
rozpięty na płytach ebonitowych. W zdłuż 
i wszerz pola poprzeciągane zostały druty, 
o średnicy 0,5 mm, w odległości 1,25 m je 
den od drugiego. Im  prędzej rozprasza się 
elektryczność, dopływająca do sieci, co jest 
zależne od stopnia wilgotności powietrza, 
tem mniejszy jest też panujący w niej po- 
tencyał, gdyż spływająca na rośliny elek
tryczność napotyka w warstwie powietrza 
między siecią a roślinami odpowiednio 
mniejszy opór. Okoliczność, że podczas 
dnia powietrze jest zwykle suchsze niż 
w  nocy, zniewoliła Lemstróma do prowadze
nia swych badań przeważnie w  porze nocnej. 
Stosując w  ten sposób działanie elektrycz
ności, Lemstróm otrzymał zwiększenie szyb
kości wzrostu roślin, a m ianowicie: pozio
mek o 88,7$, marchwi o 92,7%, ziemniaków
0 17%. Oroch przy początkowem stosowa
niu elektryczności podczas dnia wykazywał 
opóźnienie wzrostu, po przejściu natomiast 
do elektryzacyi nocnej wzrost grochu po 
170 godzinach elektryzacyi przyśpieszony 
został o 55,7%. Żyto, stosownie do gatun
ku, wzrastało przeciętnie o 28,4 do 32,1%, 
pszenica zaś o 15,8 do 26,9# szybciej niż bez 
stosowania elektryzacyi. Chwiejne liczby
1 rezultaty otrzymywane nawet w tej samej 
seryi doświadczeń nad jednakowym rodza
jem roślin objaśniają się różną urodzajnością 
gleby, aczkolwiek pod pola doświadczalne 
wybierano możliwie małe i tuż obok siebie 
leżące kawałki gruntu.

W  laboratoryum Lemstrom badał, na

czem właściwie polega działanie elektrycz
ności na rośliny. W  tym celu Lemstrom 
zanui’zał rurkę włoskowatą, zwilgoconą od 
wewnątrz, w naczyniu napełnionem wodą 
i połączonem z ziemią. Wystające z wody 
metaliczne zakończenie rurki włoskowatej 
Lemstrom łączył z odjemnym biegunem ma
szyny indukcyjnej, doprowadzając jej bie
gun dodatni do ziemi. Po chwili woda pod
nosiła się do górnej części rurki, tworząc tu 
małe kropelki. Ilość podnoszącej się w  rur
ce wody jest wprost proporcyonalna do siły 
prądu i odwrotnie proporcyonalna do od
ległości między pomyślaną w  rurce rośliną 
a dolnym poziomem wody. Oprócz tego 
ilość podnoszącej się wody zależna jest od 
długości i średnicy rurki włoskowatej, t. j. od 
oporu napotykanego przez prąd elektrycz
ny. Ciecz więc, podobnie jak podnoszące 
się do góry soki roślinne, przyciągana zosta
je przez prąd elektryczny w kierunku do
datnim (t. j. od bieguna dodatniego ku od- 
jemnemu).

Dla zbadania, który kierunek prądu jest 
odpowiedniejszy, Lemstrom ustawił w  czte
ry szeregi 12 naczyń z jednakowem nasie
niem. Nad trzema pierwszemi szeregami 
rozpięto druty żelazne, zaopatrzne w  ostrza, 
a od dna każdego z naczyń, zresztą staran
nie odizolowanego, poprowadzone zostały 
paski cynkowe. Czwarty szereg naczyń nie 
otrzymał żadnych połączeń elektrycznych. 
W  pierwszym szeregu biegun odjemny ma
szyny indukcyjnej połączony został z pas
kami cynkowemi, w drugim—z górnym dru
cianym obwodem, w trzecim zaś odpowied
nio umieszczony i izolowany przełącznik po
zwalał na zmianę kierunku prądu. W  do
świadczeniach np. z marchwią zwiększenie 
szybkości wzrostu, sprowadzone do przecięt
nych warunków, wynosiło w pierwszym sze
regu naczyń do 182,7#, w drugim 32,4% 
i w  trzecim 13,2%.

Elektryczność atmosferyczna wspomaga 
podnoszenie się soków roślinnych, zwiększa
jąc tym sposobem szybkość wzrostu nawet 
wtedy, kiedy przepływa przez roślinę w od
wrotnym kierunku, t. j. z góry na dół.

Lemstrom wywnioskował następnie, że 
prąd odjemny działa skutecznie na podno
szenie się wody, wspomagając w ten sposób 
krążenie soków w  roślinach. Prąd dodatni
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dostarcza roślinie różnych części składo
wych atmosfery i zmusza je  do wędrówki 
przez komórki roślinne, gdzie podlegają róż
nym przeobrażeniom.

W yniki doświadczeń Lemstróma, mają
cych jednak dotychczas tylko teoretyczne 
znaczenie, dają się streścić jak następuje:

a) Szybkość wzrostu roślin może zostać 
spotęgowana o 45$.

b) Wielkość ta jest zależna od własności 
gleby.

c) Pewne rośliny znoszą elektryzacyę ty l
ko w razie dobrego nawodniania— rosną 
wtedy jednak bardzo znacznie.

d) Podczas silnej operacyi słonecznej 
elektryzacya jest szkodliwa.

e) Do osięgnięcia szybkiego wzrostu ro
ślin trzeba używać różnych metod.

w. iv.

i

A K A D E M IA  U M IE JĘ TN O ŚC I 

W  K R A K O W IE .

Posiedzenie z m-ca czerwca r. b.

Przewodniczący dyrektor Godlewski.

E. Godlewski: „O powstawania materyj białko
wych w roślinach".

W  r. 1897 autor ogłosił w buletynie Akademii 
Umiejętności notatkę o swych doświadczeniach 
nad wpływem światła na przyswajanie przez ro
śliny wyższe azotu z saletry i na tworzenie się 
w roślinach materyj białkowatych. Z tych do
świadczeń wykonanych na młodej pszenicy oka
zało się, że i w ciemności roślina może wytworzyć 
pewną ilość azotowych związków organicznych 
z azotu pobranego w postaci saletry, ale w każdym 
razie znacznie mniej niż na świetle. Zwiększanie się 
ilości materyj białkowatych w roślinie autor ob
serwował tylko na świetle. Na ten przerób związ
ków azotowych w roślinie światło wywierało 
swój wpływ nawet i wtedy, kiedy przez odcięcie 
dostępu bezwodnika węglowego do rośliny unie
możliwiono asymilację, co dowodzi, że, niezależ
nie od wpływu pośredniego, światło wpływa tak
że bezpośrednio na te procesy. Do podobnego 
rezultatu co do wpływu światła na tworzenie się 
w roślinach materyj białkowatych doprowadziła 
także praca pp. Lauranta, Marchala i Carpiaux, któ
ra ukazała się na parę tygodni przed pracą autora, 
ale uczeni belgijscy twierdzili, że w ciemności ro
ślina wcale nie może tworzyć związków organicz
nych azotowych z pobranej saletry, a tylko ma
łą ilość swego azotu przerabia na amoniak. Od 
tego czasu liczni autorowie zajmowali się py

taniem, czy rośliny wyższe mogą w ciemności 
tworzyć materye białkowate. Możliwość tę stwier
dzono istotnie wielokrotnie na różnych objektacli, 
z czego wyprowadzono niezawodny zdaniem auto
ra wniosek, że tworzenie się materyj białkowatych 
w roślinach nie zależy wcale od bezpośredniego 
wpływu światła i że światło może na ten proces 
oddziaływać jedynie pośrednio przez pobudzenie 
asymilacyi i dostarczenie w ten sposób materyału 
potrzebnego roślinie do syntezy białka.

Dla bliższego wyjaśnienia kwestyi autor prze
prowadził pouczający szereg doświadczeń, w któ
rych nie ograniczył się jak dawniej do oznacza
nia w zebranych roślinkach azotu całkowitego 
białkowego i azotu saletry, ale oznaczał prócz te
go jeszcze azot amoniaku, azot amidów, amino
kwasów i azot związków organicznych, strącają
cych się kwasem, fosforowo-wolframowym, a więc 
peptonów i zasad organicznych. Za materyał do 
doświadczeń służyły i teraz młode roślinki psze
nicy, a także jęczmienia. Roślinki hodowane by
ły z nasion w cieczach żywiących, bądź w ciem
ności, bądź na świetle, ale dla wykluczenia asy
milacyi—w atmosferze pozbawionej bezwodnika 
węglowego. Doświadczenia te potwierdziły daw
niejsze wyniki autora. W  przeciwieństwie do 
tego', co utrzymywali Laurant, Marchal i Carpiaux, 
zostało udowodnione, że w ciemności może się 
z azotanów wytwarzać w roślince nietylko amo
niak, którego zresztą znajdowano w roślinkach tyl
ko ilości bardzo małe, ale także związki azotowe 
organiczne.

Z drugiej strony potwierdziło się także, że 
światło wywiera wpływ stanowczy na tworzenie 
się materyj białkowatych w  roślince i to zarów
no na tworzenie się ich kosztem azotu pobranego 
z zewnątrz w postaci saletry, jak niemniej i na 
odtwarzanie się materyj białkowych z produktów 
ich rozkładu w roślinie. A  ponieważ ten wpływ 
objawia się także i wtedy, kiedy roślina z powo
du braku bezwodnika węglowego wcale nie asy- 
miluje, więc wpływ ten jest nietylko pośredni 
przez as3'milacyę, ale i bezpośredni.

Autor jest zdania, że bezpośredni wpływ świa
tła na wzmiankowane procesy polega na dostar
czeniu roślinie energii potrzebnej do ich przepro
wadzenia, t. j. do wykonania syntezy związków 
azotowych organicznych wogóle, a materyj biał
kowatych w szczególności. Do przeprowadzenia 
tych syntez energia światła nie jest potrzebna 
bezwzględnie, bo mogą one być także dokonane za 
pośrednictwem energii chemicznej czerpanej z prze
miany materyi, a przedewszystkiem z procesu od
dychania, ale dostarczenie energii w formie świa
tła bardzo znacznie ułatwia te procesy. Im prze
miana materyi i oddychanie w roślinie są żywsze, 
tem łatwiej tworzenie białka może się odbywać bez 
udziału' światła Dlatego u grzybów, u których 
w stosunku do roślin wyższych przemiana mate
ryi jest daleko żywsza, synteza białka zupełnie 
od światła nie zależy. Także i w roślinach wyż
szych synteza białka może się i w ciemności
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energicznie odbywać, jeżeli komórkom, które jej 
mają dokonać, dostarczana będzie obok związków 
azotowych, z których białko ma powstać, także 
wielka ilość odpowiednich, łatwo w danym przy
padku przemianom i zużyciu do oddychania ule
gających związów bezazotowych, zwłaszcza węglo
wodanów. Z tych związków czerpią wtedy 
owe komórki nietylko materyał do budowy 
białka, ale i potrzebną do wykonania jego synte
zy energię chemiczną. Przypadki takie, będące 
regułą u grzybów, stanowią jednak u roślin wyż
szych raczej tylko wyjątki, regułą zaś jest to, że 
przeważnej części energii do syntezy białka dostar
cza roślinom wyższym światło.

Między związkami niebiałkowemi powstające- 
mi w młodych roślinkach pszenicy i jęczmienia, 
przeważają amidy aminokwasów, przedewszyst
kiem asparagina; aminokwasy występują zazwyczaj 
tylko w nieznacznych, ilościach, a czasem ilość ich 
odpowiada tylko ilości amoniaku, jaką analiza 
wykazuje w roślinach tak, że przypuścićby moż
na jakoby ich wtedy w roślinie świeżej wcale 
nie było, a powstały dopiero przez inwcrsyą ami
dów aminokwasowych podczas suszenia rośliny. 
Amoniaku jest zawsze tylko bardzo mało To sa
mo dotyczę także będących poza amoniakiem 
związków azotowych, strącających się kwasem 
fosforowo-wolframowym, a więc peptonów i zasad 
organicznych. Ilość tych związków znajdowano 
zmienną, ale zwykle bardzo małą, zwykle leżącą 
w granicach błędów analitycznych.

Suma azotu, znajdującego się w amidach, ami
nokwasach i związkach strącających się kwasem 
fosforowo-wolframowym, nie pokrywała jeszcze 
całej ilości azotu związków niebiałkowych, jaka 
się znajdowała w roślinach, z czego wynika, że 
prócz tych wszystkich związków znajdowały się 
jeszcze inne azotowe związki organiczne, których 
natury nie jesteśmy w stanie narazie określić. 
Ilość tych nieokreślonych związków bywa także 
zmienna: w młodych roślinkach pszenicy zdawało 
się ich być więcej niż w jęczmieniu.

2) Czł. S. Zaremba przedstawia dwie prace swo
je p. t . : 1. „O pewnem uogólnieniu klasycznej 
teoryi tarcia wewnętrznego11. 2. „O pewnem za
gadnieniu hydrodynamicznem, znajdującem się 
w związku z podwój nem załamaniem światła 
w cieczach odkształconych i o pracy prof. Natau- 
sona dotyczącej tej kwestyi11.

W  pierwszej pracy ąutor rozwija ogólną teoryę 
relaksacyi i rozbiera w krótkim rozdziale końco
wym teoryę relaksacyi prof. Natansona. Wynik 
ostateczny pracy tej jest następujący: ogólna teo
rya relaksacyi musi zawierać dokładnie dwa czasy 
relaksacyi; wobec czego teorya prof. Natansona, 
niezależnie już od innych usterek, nie może być 
przyjęta, jako zawierająca tylko jeden czas re
laksacyi.

3) W  drugiej pracy autor stosuje swoję teoryę 
relaksacyi do zjawiska podwójnego załamania 
światła w cieczach odkształconych w  pewien spo

sób szczególny; przy końcu pracy tej autor podaje 
rozbiór krytyczny pracy prof Natansona nad tym 
samym przedmiotem.

Sekretarz Wydziału

J ó ze f Rostafiński.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  Paralaksa słońca wyprow adzona z ob- 
serw acyj spektroskopowych. Dziw nem  w y d a je  
się zrazu, b y  możliwem by ło  w yprow adzen ie  na
szej odległości od słońca zapom ocą analizy w id 
m ow ej,— jest to wszakże najzupełniejsza p raw da, 
i nie ostatnia to zapewne ze wspaniałych niespo
dzianek, jakiem i metoda spektroskopowa obdarza  

astronomów. A b y  oznaczyć prędkość lin iową  

ziemi w  je j orbicie, trzeba naprzód znać je j od 
ległość od ziemi. Odwrotn ie, jeże li zmierzymy 

prędkość ziemi, będziem y m ogli w y liczyć o d le g 
łość je j od słońca (a  zatem i je j paraiaksę, która  

jest podstaw ow ą daną w  całej astronomii) z rów 
nania :

od ległość średnia słońca =  prędkości średniej 
ziemi X  stałą,.

S tałą te znamy z w ie lką  dokładnością. Jeżeli 
więc zaobserw ujem y przez spektroskop gw iazdę  

w  bliskości zodyaku podczas dw u  różnych pór 

rpku, g d y  astronomiczna je j długość różni się 

^o 90 ° od długości słońca, to nietylko będziem y  

m ogli w yprow adzić  stąd prędkość gw iazd y  

w  prom ieniu w idzenia, ale nadto prędkość średnią  

ziemi w  je j orbicie.
N a tu ra  lnem by ło , że pom ysł ten nasunął się 

spektroskopistom  od czasu odkrycia słynnej zasa
d y  D opp lera  i F izeau; ale dotychczas n igdy  go  

nie urzeczywistniono, wobec niedostatecznej do
k ładności środków  obserwacyi.

S ir  D a v id  G ili, dyrektor obserwatoryum  na 

przy lądku  D obre j N adzie i, zaproponował świeżo, 
b y  „ w  każdem  obserwatoryum  w ybrano  okre
śloną gw iazdę, k tórąby  obserw ow ano nieustannie 

w  ciągu  całego roku, tak iżby określono prędkość  

średnią ziemi w  sposób niezależny, zapomocą 

środków  spektroskopowych, innemi słowy, 
określonoby paraiaksę słońca przez analizę w id 

m ow ą1̂
Pożądanem  b y ło by , aby  wniosek ten został 

przy jęty , a lbow iem  prawdopodobnem  jest, że 

urzeczywistnienie to da łoby  cenne wyniki. D w ie  

obserwacye, dokonane z odstępem sześciomie
sięcznym na odpow iednio w ybrane j gw ieździe, 
w inny dać prędkości radyalne różniące się o 59 km  
wskutek  ruchu ziemi. Owóż k ilka  obserw ato- 
ryów  posiada spektroskopy gw iazdow e, które do
s ięg ły  lu b  nawet przesięgły  dokładność, odpo
w iada jącą b łędow i prawdopodobnem u 0 ,5  km  d la
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jednego oddzielnego oznaczenia prędkości radyal- 
nej. Według tego, aby sprowadzić błąd praw
dopodobny paralaksy słoneczej, oznaczonej w ten 
sposób do 0,0 1" , trzebaby około dwustu obser
wacyj.

(Revue gen. des Sciences'). m. h. h.

—  Prom ieniotwórczość c ia ła  ludzkiego by
ła niedawno badana przez p. Goodspeeda z uni
wersytetu w Pensylwanii. Uczony ten odkrył, 
że ciało ludzkie może wydawać pewnego rodzaju 
promieniowanie, oddziaływające na płytę fotogra
ficzną. Promienie te z łatwością przechodzą przez 
szkło, lecz natomiast z trudnością przez blaszkę 
glinową. Chodziłoby teraz o zbadanie, czy 
promienie Goodspeeda pochodzą od stałego nała- 
wania elektrycznego ciała ludzkiego, czy też to 
ostatnie działa w ten sposób, jak i wszystkie in
ne ciała na powierzchni ziemi. Dodać należy, że 
wymieniony badacz swe doświadczenia fotogra
ficzne robił przy pomocy rurek Crookesa. Przy
puszcza on, że działały tu one jedynie w  spo
sób wzmacniający działanie „promieni ludz
kich11.

(Rev. Sc.). J . T.

—  W pływ pola magnetycznego na w y 
moczki. Na jednem z posiedzeń kongresu fizycz
nego w r. 1900 p. H. du Bois wypowiedział zda
nie, że pole magnetyczne nie wywiera żadnego 
dostrzeżonego wpływu na ruch wymoczków, 
przynajmniej jego badania dały w  tej mierze od
powiedź przeczącą. Ponieważ jednak nie podał 
on żadnych wskazówek co do czasu trwania do
świadczeń, powstaje tedy kwestya, czy wynik 
ujemny co do wpływu pola magnetycznego nie 
wynikał z pominięcia takiego niezmiernej we 
wszelkich doświadczeniach wagi czynnika, jak 
czas. W  myśl tego pp. C. Chenevrau i G. Bohn 
podjęli owe badania na nowo i oto wyniki ich 
tymczasowe znajdujemy w numerze czerwcowym 
sprawozdań Akademii paryskiej (nr. 25 z d. 22 
czerwca).

N ie wdając się w opis fizycznej strony do
świadczeń, zaznaczę tylko, że wymienieni bada
cze używali elektromagnesów typu Faradaya 
i typu Weissa, z których pierwszy dawał 
im przeciętne napięcie pola 5 000 jednostek 
C. G. S., drugi— 8 000. Temperatura wahała 
się między 16 a 19° C. Kultury wymoczków, 
o ile można czyste, w ilości 1 — 2 cm'6 były ściśle 
podzielone na dwie połowy, z których jedna by
ła umieszczana w rurce doświadczalnej, druga 
służyła do kontroli, oczywiście poza tem w zu
pełnie identycznych warunkach. Badane w y
moczki należały do najrozmaitszych grup, bądź 
swobodnie pływających, bądź przyczepionych sta
le  do pewnego miejsca; brane przytem były za
równo gatunki morskie, jak słodkowodne.

Oto treść doświadczeń.

I. Wymoczki pływające, a) Sery a z trzech 
eksperymentów nad Loxophyllum morskim. 
W pływ  Farad. oraz Weis. w ciągu 3— 4 dni. 
W  rurce służącej do kontroli żyjątka rozmnażają 
się w  stosunku 1 : 4, zachowując normalną po
stać i normalne ruchy. Nieustannie pływają 
w poszukiwaniu zdobyczy, przebiegając pole wi
dzenia mikroskopu z przeciętną szybkością 400 [i 
na sekundę. Nie tak rzecz się ma w rurce pod
danej działaniu pola magnetycznego. Już od 
drugiego dnia poczynając szybkość ruchów znacz
nie się zmniejsza, zaledwie sięga 130 ji na sek., 
a dnia czwartego już tylko 80 [j,. Rozmnażanie 
się słabnie, wskutek czego stosunek liczebny 
poddanych doświadczeniu do kontroli stale się 
zmniejsza: =  7 S; '/4;

b) W  doświadczeniach nad Colpidium colpoda. 
(słodkowodnym), trwających 5 dni pod działa
niem przyrządu Weissa, wyniki też same. Roz
mnażanie ma miejsce, wszelako jest nad wyraz 
słabe; osobniki nowych pokoleń są nader małego 
wzrostu, nędzne i jakby zwyrodniałe (sięgały 
40 -  30 jj, długości, zamiast 80— 70 [j.), a ostat
niego dnia marły w znacznej ilości.

I I .  Wymoczki biegające. Dwa doświadczenia 
nad Stylonychia słodkowodn. (Weiss w ciągu
3 - 4  dni). Te wymoczki oraz te, o których da
lej będzie mowa, są dogodniejsze z tego względu, 
że skutkiem biegania po wodorostach i przesia
dywania na nich przez czas dłuższy mogą być 
poddawane wpływowi pola magnetycznego wmiej- 
scach największego napięcia. Znaczny procent 
wymierających wobec braku rozmnażania się 
sprowadza szybkie zmniejszanie się ich liczby. 
Na powierzchni pierwszego dnia 35/ioo> drugiego 
już tylko 5/ioo> wreszcie czwartego nie widać ani 
jednego żywego osobnika. W  głębi dają się 
jeszcze zauważyć, są atoli zupełnie prawie nieru
chome, wynędzniałe i zdają się być na drodze 
incystowania.

To samo dały doświadczenia z morskiemi oka
zami tej grupy (rozmaite Oxytrichidae).

I I I .  Wymoczki siedzące. Dwa doświadczenia 
z wirczykami (Vorticellidae. Weiss 3 i 5 dni). 
Szybkie wymieranie. Pozostające przy życiu naj
widoczniej ulegają procesowi incystowania. Bar
wienie „intra vitama metodą Proważka wykazu
je postępowe zmiany chemiczne w plazmie.

Ostatecznym zatem rezultat badań pp. Chenevrau 
i Bohna wykazuje niedokładność doświadczeń 
p. du Boisa oraz nieprawdziwość wniosku jego. 
Pole magnetyczne, działające przez pewien dłuż
szy czas na wyrmoczki, zmniejsza ich zdolność 
ruchową i rozrodczą, powstrzymuje wzrost, w y
wołuje objawy zwyrodnienia, a dalej zabija, 
o ile nie zdążą incystowaniem uchronić się od je 
go szkodliwego wpływu.

Skłonności ku konjugacyi nie dostrzeżono wca
le. Oczywiście, że wycofane z pod wpływu pola 
magnetycznego, o ile ten nie trwał zbyt długo, 
po pewnym czasie powracają do stanu normal
nego.
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Autorowie prowadzą obecnie dalsze badania 
nad wpływem tegoż czynnika, ale już na istoty 
bardziej złożone. Dziś już można twierdzić, że 
wpływ ten i tu istnieje. Zobaczymy wszelako, 
w jakich się formach u istot wyższych przejawia?

(C. R. Ac. Sc.). R . M .

—  Zw ierzęce mumie egipskie były niedaw
no przedmiotem badań dwu anatomów z Lyonu, 
pp. Lorteta i Gaillarda. Materyał do badań 
tych został dostarczony przez słynnego egiptolo- 
ga francuskiego Maspero.

Wynik tych badań streszcza się w tem, że róż
nica wyraźna pomiędzy fauną, egipską z przed
5— 6 tysięcy lat a obecną nie istnieje. Oczywi
ście wynik ten nie znajduje się w żadnej sprzecz
ności z teoryą rozwoju, albowiem dla tego, aby 
dane gatunki zwierzęce uległy zmianom morfolo
gicznym, niezbędne jest zmienienie się środowi
ska, co w danym razie nie miało miejsca.

Pomiędzy rozmaitemi ciekawemi faktami nale
ży wymienić okoliczność, że na płaskorzeźbach 
staro-egipskich widzimy wizerunki dwu ras bydła 
rogatego : o rogach długich i krótkich; pomię
dzy zaś mumiami napotyka się wyłącznie odmia
na długoroga. Rasa krótkoroga sprowadzona 
została z Syryi, wskutek zaginięcia odmiany dłu- 
gorogiej drogą epizootyi. Obecnie i ta rasa 
wyginęła i hodowcy egipscy sprowadzili z Su
danu przedstawicieli rasy starożytnej dla roz
mnożenia jej w dolinie Nilu niższego.

Tak samo na starych pomnikach egipskich wi
dzimy dwie różne rasy owiec. Podług Lorteta 
i Gaillarda jedna z tych ras została przyswojona 
w epoce neolitycznej i przetrwała aż do czasów 
faraonów. Druga zaś została wprowadzona do 
Egiptu dopiero za X I I  dynastyi. Zaznaczyć na
leży, że obie te odmiany należą do fauny czysto 
afrykańskiej. Wobec tego hypoteza o azyaty- 
ckiem pochodzeniu odmian egipskich zaczyna być 
coraz to mniej prawdopodobną.

(Rev. Sc.). -T. T.

—  Trucizna  w  p ierw iosnkach chińskich.
Podług Prometheusa w  niektórych gatunkach 
pierwiosnków chińskich znajduje się trucizna, 
działająca w ten sposób, że skóra rąk za dotknię
ciem się do tych roślin czerwienieje, poczem na
stępują objawy ostrego zapalenia. Zjawisko to 
oddawna znane u gatunku Primula obconica, zo
stało obecnie stwierdzone przez A. Nestlera 
i u gatunków P. sinensis, P. Sieboldtii i P. cor- 
tusoides.

Substancya trująca, zawarta w tych różnych 
gatunkach pierwiosnków, krystalizuje się z łatwo
ścią i może być otrzymana w stanie czystym za
pomocą zwykłej sublimacyi. Zresztą oparzenia 
pierwiosnkami nie są bynajmniej niebezpieczne 
i można ich uniknąć przez poprzednie umycie rąk 
w alkoholu.

J. T.

—  U k w ia ł— plaga poławiaczy gąbek. Skut
kiem zakazu używania skafandra, zakazu spowo
dowanego względami czysto hygienicznej natury, 
poławianie gąbek, tak silnie rozpowszechnione 
u pobrzeży Afryki, Krety i wielu wysepek po
mniejszych, odbywa się dziś przez nurków zupeł
nie nagich.

U podstawy gąbek (poławianych zazwyczaj na 
głębinie 25 45 «t), a niekiedy nawet na ich po
wierzchni, przemieszkują ukwiały, należące do 
rodziny Actinidae, o długości 1— 4 cm. W  znacz

niejszej liczbie spotykają się wtedy zwłaszcza, 
gdy gąbki rosną wśród iłu lub wodorostów. 
Owóż, jak się okazuje, nietylko drobne żyjątka, 
służące za pożywienie ukwiałowi podlegają para
liżującemu działaniu wydzielanych przez czułki 
i powierzchnie ciała cieczy jadowitych. Ciecze 
te wywołują bowiem bardzo silne objawy choro
bliwe i u ludzi, w zetknięciu ze skórą.

Symptomaty owe zależą nietylko od ilości 
wypuszczonej jadowitej substancyi, lecz zarówno 
od jej jakości, która najwidoczniej zmienia się 
znacznie pod wpływem środowiska, zamieszkiwa
nego przez ukwiała, a bardziej jeszcze bodaj pod 
wpływem warunków klimatycznych (pór roku). 
Najsilniejsze działanie stwierdzono w sierpniu.

P. Skevos Zervos, z ktorego pracy są poczerp- 
nięte niniejsze dane, w taki sposób opisuje prze
bieg choroby, wywołanej przez jad ukwiału.

Przedewszystkiem straszna świerzbiączka 
i jakby oparzelina, początkowo w miejscach bez
pośredniego porażenia, następnie rozpowszech
niająca się na całą niemal powierzchnię ciała. 
W  miejscu porażenia tworzy się pęcherzyk oto
czony zaczerwienioną obwódką, której barwa 
staje się stopniowo coraz ciemniejszą aż przecho
dzi wreszcie w zupełnie czarną. W  tym czasie 
pęcherzyk się otwiera, tworzy się głęboka ropią- 
ca rana, ogromnie trudno poddająca się wygoje
niu i zabliźnieniu. Zależy to zresztą w stopniu 
znacznym od miejsca porażenia.

Niekiedy przebieg jest cokolwiek inny, gdy 
dokoła głównej ranki tworzy się cały szereg 
mniejszych.

Wszystko to, zwłaszcza w pierwszym okresie 
choroby, połączone jest z gorączką, dreszczami 
febrycznemi, bólem głowy, silnem pragnieniem 
oraz osłabieniem.

Chcąc sprawdzić doświadczalnie związek bez
pośredni powyższych objawów z działaniem jadu 
pochodzącego od ukwiału p. Skevos Zervos brał 
świeżo wyłowione okazy tego zwierzęcia i nacie
rał niemi wygolone uprzednio miejsca na brzu
chu psów. (Oczywiście nie brał ukwiałów gołą 
ręką). Już po kilku minutach występowało za
ognienie, po półgodzinie bąble wypełnione cieczą 
surowiczą, a po paru dniach tworzyły się wrzody 
i wreszcie zupełna gangrena na przestrzeni 2 cm 
(w średnicy).

Taka silna toksyczność owego jadu znana jest 
dobrze poławiaczom gąbek z własnego przykrego 
doświadczenia. Używają oni tego ukwiału i w sta
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nie wysuszonym do trucia zw ierząt domowych. 
Czynią to w  ten sposób, że dodają drobne ka
wałki pokrajanego ukwiała do chleba lub mięsa 
podawanego zwierzętom, które w  kilka minut po 
spożyciu kończą życie w  strasznych konwulsyacb.

P. Karolowi Richetowi udało się izolować i zba
dać dwa pierwiastki tego jadu, mające zupełnie 
odmienne działanie fizyologiczne. Jeden z nich 
nazwał „kongestyna“ , drugi „talasyna11. T ę  
ostatnią udało się otrzymać w stanie czj^stym 
i krystalicznym. P . R ichet jest zdania,r że tala- 
syna zachowuje się względem  kongestyny jako 
antytoksyna i że zapewne będzie je j można uży
wać do imunizowania poławiaczy gąbek.

(Rev. Scient.). R . M.

R O ZM AITO ŚC I.

—  Robak, m ieszkający w  śniegu. Na górze
św. Eliasza, jednej z najwyższych w Ameryce 
północnej, zamieszkuje ciekawy robak, należący 
do grupy Annelida oligochaeta (więc do tej sa
mej co nasz robak ziemny czyli dżdżownica), z ga
tunku Melanenchytraeus solifugus, wzmiankowany

po raz pierwszy przez p. J. C. Russela, a opisany 
drobiazgowo przez p. Filipa de Filippi. W  ogrom
nych nieraz ilościach, hordach poprostu, napotkać 
go można na śniegach lodowca Malaspina, zresztą 
jedynie w nocy. Bowiem we dnie, uciekając od 
ciepła czy światła słonecznego, zagłębia się w śnieg, 
nieraz na głębokość 50 cm. Nawet w pochmurne 
dnie. zostaje w ukryciu, tylko nie tak głęboko, 
i chowa się wtedy znacznie później, a wyłazi na 
powierzchnię wcześniej.

(La Naturę). ro.

—  Maliny białe. „Scientific American- po
daje ciekawą wiadomość o nowej odmianie malin, 
którą udało się przez krzyżowanie w3'tworzyć 
p. Lutherowi Burbank w Santa Rosa.

Jagody są zupełnie białe, śnieżyste, a dojrzewa
jąc stają się przezroczystemi do tego stopnia, że 
wszystkie ziarnka widać. Krzew okryty;jagoda
mi, w wielkiej zazwyczaj ilości, jest efektownie 
piękny i otrzymał od p. Burbanka nazwę „góry 
lodowej" („Iceberg-1).

Nowa ta odmiana nic nie straciła na żywotno
ści i płodności, ani również na delikatności smaku 
i zapachu. Gatunkiem macierzystym jest znana 
płodna odmiana „Lawton*.

(R. Sc.). ro.

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. 12 do d. 18 sierpnia 1903 r.

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

Dz ień

Barometr

700 m m  -f-
T e m pe r atu r a  w  s t . C O
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K ieru n ek

w ia tr u

Szybkość w me
trach na sekundę

Suma

OPA
DU

U w a g i

7 r. i p. 9 w. 7 r. l p. 0 w. Najw. Najn.

12 ś. 52,7 51,9 49,3 18,4 23,6 19,6 25,0 14,9 56 W2S3S*
13 c. 47,7 49,1 50,4 19,2 22,6 17,8 23,7 16,8 72 sw3sw7w ' —

14 p. 51,8 51,7 50,7 15,8 19,0 17 4 20,2 14,4 65 n w ‘n 3n e 1 —
15 s. 48,7 46,1 43,9 17,8 25,0 22,1 25,7 14.7 63 se7se12se5 0,3 •  n
16 N. 40,2 42,1 45,4 18,6 19.8 14,2 22,9 14,0 83 S ^ ^ W 7 3,1 •  64,J a., 11 h. a. i p. m.
17 p. 45,2 44,9 44.4 13,0 16,0 13,0 18,6 11,0 72 WrW3W5 1,1 •  dr. kikakrotnie
18 w. 44,7 44,b 43,1 12,4 20,0 15,4 20,3 10,5 72 SW’SW3SW5 0,8 •  dr. p. m. kilkakrotnie

Średnie 47,0 17,9 69 5,3
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Ad. Cz. —  W p ływ  elektryczności na wzrost roślin, przez w. w. —  Akademia umiejętności w K rako

wie. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Bidetyn meteorologiczny.
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