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Zagadnienie o początku życia oddawna 
zajmuje umysły ludzkie. Jeżeli starożytnym 
brakło umiejętnych metod i środków, jakie- 
mi posługuje się nauka nowoczesna, jeżeli 
obserwacya ich była powierzchowna i nie
krytyczna, jeżeli nie znali wartości doświad
czenia, to z drugiej strony zmysł filozoficz
ny pozwalający im szeroko ująć przejawy 
przyrody i sprowadzać je  do jednolitych 
przyczyn, wskazał im w wielu przypadkach 
drogę do racyonalnego tłumaczenia zjawisk.

To  samo stosuje się i do zajmującego nas 
zagadnienia. Przed 27 wiekami fdozof gre
cki Anaxagoras wypowiedział zdanie, że ży
cie powstało z wody pod wpływem ciepła 
słonecznego. Prawie że do tej samej treści 
dają się sprowadzić, jak zobaczymy, i opinie 
dzisiejszej nauki.

Jakże jednak różnemi są podstawy tych 
dwu prawie jednobrzmiących zapatrywań. 
Dla Anaxagorasa jego hypoteza początku 
życia jest tylko jedną z dedukcyj, jakie wy
pływają z jego tezy o jednolitym początku 
świata. Jak w  formułowaniu tego zdania 
nie miała żadnego znaczenia obserwacya, 
jak była błędną i niekrytyczną, naiwną, naj

lepiej ilustruje fakt, że w 3 wieki jeszcze po
tem Arystoteles, podnosząc ten sam począ
tek życia, przytacza, że z mułu wodnego 
powstają ryby lub żaby.

20 i kilka wieków potrzeba było czekać 
zanim do tej „fizyk i14 starożytnych, zamąco
nej w  wiekach średnich kosmogoniami teo- 
zoficznemi, przyłożono skalpel krytycyzmu. 
Potrzeba było zbudować od podstaw całą 
naszę obecną wiedzę przyrodniczą zanim 
nauka ośmieliła się wyciągnąć rękę ku uchy
leniu zasłony, otaczającej tajemnicę tworze
nia. Jeszcze przed dwudziestu kilku laty 
obowiązywało zdanie, że „Ignorabimus11— 
nie będziemy nigdy w iedzieli—jest kresem 
i granicą dla ludzkiego poznania. Dziś 
śmielsze umysły nie wierzą już w  tę granicę 
nie do przebycia. Próbują, choćby hypotezą 
narazie, sięgnąć poza nią.

Jeżeli względem zagadki życia nauka 
ośmieliła się dziś powziąć takie hypotezy, 
to zawdzięcza to olbrzymiemu postępowi, 
jakiego dokonała na polu geologii, paleonto
logii, nauk biologicznych, a w  ostatnich cza
sach i chemii, które się w  tym względzie na
wzajem dopełniają. Przypatrzmy się pokrót
ce tym rezultatom i zacznijmy od paleonto

logii.
Najdawniejsze dające się oznaczyć ślady 

organizmów, jakie w  warstwach skorupy 
ziemskiej spotykamy, należą do t. zw. epoki 
kambryjskiej. Jest to do 20000 m gruby
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układ łupków, kwarcytów, piaskowców, więc 
bez żadnej wątpliwości skał osadzonych 
w wodzie, leżący bezpośrednio na łupkach 
krystalicznych. ,

Szczątki organizmów, jakie tu spotykamy, 
należą do różnych grup.

W  dolnej części tego kompleksu, w  t. zw. 
piętrach Harlech i Menevian spotykamy nie
liczne tylko okazy zwierząt z grupy ramio- 
nopławów z rodzaju Lingu la (L . ferrugi- 
nea) małe paromilimetrowej długości cienkie 
owalne skorupki, z rodzaju Obolus (0. Apol- 
linis), również paromilimetrowej średnicy 
okrągłe skorupy, tudzież szczątki wymarłej 
grupy skorupiaków t. zw. trylobitów. Zw ie
rzęta te normalnie niewielkie, jedno lub pa- 
rocentymetrowej długości, rzadko dochodzą
ce większych rozmiarów, znane są jedynie 
z najdawniejszych warstw skorupy ziem
skiej. Zewnętrzną budową przypominają 
one cokolwiek dziś żyjące stonogi, posiada
jąc szkielet zewnętrzny wapienny cien
ki, złożony z poszczególnych półpierścieni, 
umożliwiający niektórym przynajmniej ro
dzajom, podobnie jak  u niektórych rodzajów 
stonogów, zwinięcie ciała w  kulkę, z w yraź
nie oddzieloną tarczą głowową i ogonową, 
żyjące w  wodzie morskiej.

W  wyższych piętrach form acyi kambryj- 
skiej przyłączają się do tego rzadkie skoru
py małżów, ślimaków, występuje na w i
downi wymarła prędko grupa szkarłupni, 
t. zw. Cystoidea, zbliżone do liliowców  mor
skich, lecz różniące się odfnich silnie nie- 
umiarową budową kielicha, obok zaś nich, 
lecz cokolwiek później liliowce z wymarłych 
jednakowoż grup; występują gąbki, okazują 
się głowonogi z grupy pokrewnej dziś żyją
cemu Nautilusowi (Ortoceras, Piloceras), jed
nakże o skorupie prostej; trylob ity występu
ją  liczniej i w  rozmaitych rodzajach, obok 
nich pojawia się inna grupa skorupiaków 
t. zw. małżoraczki (Prim itia, Leporditia), do 
dawniejszych przyłączają się nowe rodzaje 
ramionopławów. N ie brak śladów, że istnia
ły  i robaki w ówczesnych morzach, śladami 
ich pełzania tłumaczy się niektóre zachowa
ne w  płaskorzeźbie znaki hieroglificzne 
na powierzchni warstw tychże pokładów. 
Wspomnieć należy również zagadkowe dłu
go form y graptolitów, o wydłużonych prę
cikach, obłych w  przekroju, z zazębieniami

z jednej lub obu stron osi, prostych lub spi
ralnie skręconych, a które się zalicza dziś do 
typu jamochłonów, jako formy wymarłe 
grupy rurkopławów. Cały ten świat zw ie
rzęcy poruszał się wśród rozległych podmor
skich łąk i lasów wodorostów, jakich szczątki 
dochowały się z pokładów kambryjskich, 
a o których prawdopodobnej bujności mogą 
dać wyobrażenie dzisiejsze zarośla sargas- 
sowe w Atlantyku.

Czy te wymienione postaci zwierzęce mo
żemy uważać za pierwotną i pierwszą wogó
le faunę ziemską?

Choćbyśmy nie mieli innych wskazówek, 
jakich nam dostarcza geologia i teorya de- 
scendencyi, to po bliższem przypatrzeniu się, 
zwłaszcza faunie dolnokambryjskiej, musimy 
odpowiedzieć przecząco.

Faunę tę cechuje przedewszystkiem ogrom
ne jej ubóstwo i jednolitość; gdziekolwiek 
odnaleziono skamieniałości w  pokładach dol- 
nokambryjskich, zawsze są to te same ra- 
mionopławy, Lingula i Obolus, i te same 
trylobity z rodziny Paradoxidae. W  przeci
wieństwie do fauny mórz dzisiejszych otwar
tych, lub pokładów z takichże mórz osadzo
nych w epokach dawniejszych, gdzie nawet 
wobec stosunkowego ilościowego ubóstwa 
życia panuje rozmaitość typów, jednolitość 
fauny dolno-kambryjskiej dowodzi pewnego 
zaniku życia. Podobne objawy spotykamy 
z reguły, jeżeli fauna danego morza znajdu
je  się w zaniku, spowodowanym albo odcię
ciem danego morza od reszty oceanu, albo 
pogłębieniem się jego. W  wielkich głębiach 
panuje zawsze jednostajna fauna na dużych 
obszarach, złożona z niewielu form, które, 
zdoławszy przystosować się do nowych wa
runków życia, ocalały, podczas gdy inne 
mniej oporne uległy wymarciu. Taki szczą
tek fauny dawniejszej przedstawia nam 
prawdopodobnie i fauna dolno-lcambryjska, 
szczątek ocalały, jak przypuszczają, po po
głębieniu się mórz. Na to, że fauna ta przed
stawia faunę głębokomorską mamy zaś inne 
dowody, które podaje Suess i Neumayr.

Między najstarszemi z pośród trylobitów 
średnio-kambryjskich znajdują się gatunki 
ślepe. Oczy trylobitów są wogóle dobrze 
wykształcone i podobnie jak u innych człon- 
konogów wielokrotne, tworzące siatkę. 
Ilość tych oczek składających się na jedno
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oko waha się u różnych gatunków między 
14000 a 15000. W  rodzajach Coroceryptes, 
Agrutus spotykamy gatunki nie posiadające 
oczu. N ie można przypuszczać, że gatunki 
te ślepe przedstawiają nam pierwotne fo r
my, bo ściślejsza obserwacya przeczy temu. 
I  tak w idzimy u niektórych form, że siatki 
oczek niema, pozostał jednakże słupek, na 
którym oko było umieszczone, u innych 
form, jak u Trinucleus, na szeregu indywi
duów w różnych stadyach rozwoju wykazać 
się udało, że form y młode posiadają oczy, 
z wzrostem jednakże zwierzę je  traci. Te 
okoliczności dowodzą, że ślepota rozwinęła 
się jako zjawisko następcze, że formy ślepe 
są późniejsze. Ze względu, że w  pokładach 
zawierających form y ślepe znajdują się rów
nież gatunki z nadmiernie rozwiniętemi 
oczami, Suess i Neumayr wyprowadzają 
wniosek, że zwierzęta te utraciły wzrok ży
jąc w wielkich głębiach, gdzie nie dochodzi 
światło słoneczne. Przykłady podobnego 
przystosowania widzimy i w  dzisiejszych 
faunach głębinowych, gdzie obok zwierząt 
ślepych żyją zwierzęta z olbrzymiemi tele
skopowemu oczyma, zdolnemi reagować jesz
cze na słabe światło fosforyczne organiz
mów głębokomorskich.

Inni paleontologowie są zdania, że ślepota 
ta niekoniecznie jest skutkiem życia w  znacz
nych głębokościach, czego nie dowodzi zbyt 
stanowczo rodzaj osadu, lecz skutkiem życia 
w mule dna morskiego. Dla nas ostatecznie 
kwestya powodu utraty oczu jest obojętna. 
Wykazuje ona jedynie, że zwierzęta, o które 
tu idzie, rozwinęły się z form posiadających 
oczy, w ięc dawniejszych, i to' zapewne w cią
gu długiego okresu wieków, że zatem ta 
grupa stworzeń, które spotykamy jako 
pierwsze najdawniejsze ślady organizmów, 
nie jest fauną pierwotną, lecz przed nią 
w  dawniejszej epoce istnieć musiała fauna 
o innym składzie, której ślady nam się nie 
dochowały.

Jaką mogła być ona? Paleontologia nie 
może dać nam tu odpowiedzi wprost, bo śla
dów takiej fauny nie zna. Że jednakże ży
cie organiczne jakieś było, tego wskazówki 
daje nam geologia.

W arstwy kambryjskie spoczywają na bar? 
dzo grubym, na 20000 m miąszości liczącym 
się kompleksie warstw t. zw. łupków krysta

licznych. Struktura tych skał okazuje bu
dowę podobną jak t. zw. skały masowe 
krystaliczne, te, które utworzyły się ze sto
pu, okazuje złożenie z kryształów różnych 
minerałów składowych, głównie kwarcu, 
miki, skaleni, amfibolu, augitu. W  skałach 
tych ani śladu organizmów nigdy nie znale
ziono. I  z drugiej strony skały te okazują 
t. zw. łupko watość, t. j. ułożenie cząstek 
w warstwach równoległych, podobnie jak to 
ma miejsce w skałach osadzających się z wo
dy. Teorya tych utworów przyjmuje obec
nie, że skały te osadziły się pierwotnie w wo
dzie mórz pierwotnych, może bogatszych 
w rozpuszczone części mineralne, może go
rętszych, i że dopiero w ciągu długich w ie
ków późniejszych uległy przekrystalizowa- 
niu, czy to dostawszy się pod ciśnienie póź
niejszych osadów i w cieplejsze głębie skorupy 
ziemskiej, czy też pod wpływem olbrzymich 
ciśnień w następstwie fałdowania się tejże 
skorupy. Okoliczność, że skał tych z reguły 
nie widzimy w pierwotnem położeniu hory- 
zontalnem, lecz zawsze silnie pogniecione 
i pofałdowane, przemawia za ostatnim spo
sobem ich powstania. Stąd nazwa takich 
skał metamorficznych. Stopień krystalizacyi 
poszczególnych minerałów jest również róż
ny; w  gnejsie, który przedstawia duże ma
kroskopowe kryształy ortoklazu, kwarcu, mi
ki, mamy cały szereg różnych łupków miko
wych, amfibolowych, o rozmaitym składzie, 
mniej lub więcej wyraźnie krystalicznych, 
aż do skrytokrystalicznych fyHitów, w któ
rych dopiero pod mikroskopem odróżnić mo
żemy drobniutkie kryształki.

W  tej to seryi pokładów występują czę
sto tu i owdzie potężne gniazda wapieni 
krystalicznych. Wapień, jak wiadomo, w y
jątkowo i w niewielkich ilościach występuje 
w przyrodzie jako osad chemiczny, główne 
jego masy są produktem organizmów w y
dzielających go z wody i tworzących zeń 
swe skorupy, a po śmierci tychże organiz
mów ich szkielety wewnętrzne lub zewnętrz
ne, nagromadzone, są źródłem tworzenia się 
warstw wapienia. N ie mamy powodu przy
puszczania innego początku dla wapieni 
warstw metamorficznych. I  jego ziarnisty 
wygląd i budowę krystaliczną przypisać na
leży późniejszemu przekrystalizowaniu, co 
zresztą widzimy często i na późniejszych
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wapieniach. Wskutek takiego przekrysta- 
lizowania wszelki ślad organizmów, jeżeli 
istniał kiedykolwiek, uległ zupełnemu znisz
czeniu. Obok wapieni spotykamy grafit, 
a zatem węgiel, który, o ile nie jest dyamen- 
tem, jak wiadomo, występuje w przyrodzie 
zawsze jako produkt organizmów wyłącznie 
prawie roślinnych. Spotykamy rzadko, praw
da że w  niewielkiej ilości, łupki bitumiczne, 
a bitumina wszelkie wyprowadza się dziś 
wyłącznie ze szczątków organicznych.

Ten wapień, grafit, bitumina dowodzą 
zatem, że i w  tej epoce, t. z w. archaicznej, 
życie istniało i z tego względu należałoby 
zerwać z nazwą okresu azoicznego, jaką się 
nadaje jeszcze temu peryodowi w kształto
waniu się ziemi, i pozostać przy nic pod 
tym  względem nie twierdzącej nazwie okre
su archaicznego.

Jakie to jednak życie było, z jakich ele
mentów się składało—na to paleontologia 
nie może nam dać odpowiedzi.

N ie znaczy to jednak, żeby próby odpo
wiedzi przynajmniej się wyrzekła, nie wprost 
wprawdzie, nie w swojem imieniu, ale dając 
silne poparcie, w ielki materyał dowodowy 
innej gałęzi nauk przyrodniczych, a miano- 
wiciebiologii, w szczególności zaś teoryi de- 
scendencyi.

Przypatrzmy się zkolei temu mąteryałowi.
Formacya kambryjska, o której przed 

chwilą wspominaliśmy, rozpoczyna szereg 
skał osadowych aż do dzisiejszych, a w  ich 
obrębie ściślejsze serye objęto nazwą okresu 
paleozoicznego, na który składają się, idąc 
od najdawniejszej, formacye : sylurska, de- 
wońska, węglowa i permska.

Rozpatrując ślady organizmów, okazują
cych się nam kolejno w  tych formacyach, 
widzimy już w  drugiej z rzędu formacyi, 
t. j. sylurskiej, występujące wszystkie typy, 
w których ramie systematyka .mieści świat 
zwierzęcy, prawda, że w odmiennych posta
ciach, w odmiennych grupach, do dzisiej
szych zgoła niepodobnych, ale dających się 
z mniejszą lub większą łatwością zaliczyć do 
grup wydzielanych w faunie dzisiejszej. Ma
my zatem ślady pierwotniaków i gąbek, ma
my korale w wymarłej grupie korali cztero- 
promienistych, mamy szkarłupnie z grupy 
cystoideów o pierwotnych niezdecydowa
nych jeszcze kształtach, i niedługo potem

pokrewne im regularnie zbudowane liliowce, 
później rozgwiazdy i jeżowce, mamy z mięcza
ków małże, ślimaki, mamy głowonogi, w iel
kie prostoskorupne przodki dzisiejszego nau- 
tilusa, członkonogi, reprezentowane przez 
wspomniane wymarłe potem trylobity, przez 
również wymarłe olbrzymie raki pancerne 
z maczugowatemi odnożami i drobne małżo- 
raczki.

Brak jeszcze najwyższego typu zwierząt— 
kręgowców.

Dopiero z samym końcem formacyi sylur
skiej zjawiają się i to w najniższej swej or- 
ganizacyi jako ryby; w  następnej dopiero 
formacyi dewońskiej najnowsze te twory 
przyrody poczynają się rozwijać i zajmować 
stanowisko dominujące. A le ryby te zgoła 
niepodobne były do dziś żyjących; głowa ich 
i przód ciała okryte jednolitym pancerzem, 
na tyle ciała dwie p łyty  kostne ochraniały 
ciało, któremu miękki chrząstkowaty szkie
let nie mógł dać dosyć tęgości.

A ż  dotąd, do formacyi dewońskiej, mamy 
wyłącznie prawie pokłady w  morzu powsta
łe i w nich śledzimy prawie nieprzerwanie 
rozwój życia. W  następnej formacyi węglo
wej spotykamy się poraź pierwszy z osadami 
utworzonemi wśród lądów.

N ie znaczy to, żeby w  epokach ubiegłych 
lądów nie było. W  rozmaitych zlepieńcach, 
konglomeratach, mamy wyraźny ślad, że 
warstwy te osadzały się w  blizkości lądów, 
jednakże brak nam wyraźnych śladów osa
dów wód lądowych. Olbrzymio bogata i buj
na roślinność, jaka się w  owym czasie na 
dalekich i zaginionych potem lądach w y
tworzyła, a zachowana w warstwach węglo
wych, umożliwiła nam dokładne rozpozna
nie w  nich osadów śródlądowych. Wskutek 
tej okoliczności możemy sobie mniej więcej 
odtworzyć ówczesne rozmieszczenie lądów 
i mórz.

Przypuszczać musimy obecność wielkiego 
lądu południowego, który musiał istnieć już 
oddawna, na którym musiały być olbrzymie 
góry, na którym roślinność daleko dawniej 
istniała, skoro równocześnie kiedy u nas ist
nieje tylko flora widłaków i paproci, tam 
spotykać się daje roślinność wyższa, drzewa 
iglaste i sagowce, które u nas ukazują się 
dopiero znacznie później.

W  tej formacyi mamy pierwsze ślady
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zwierząt lądowych: owady— pajęczaki, wije, 
i płazy. Do dzisiejszych niepodobne, w prze
ciwieństwie do naszych nagich żab, tra
szek i salamander nagich, opancerzone na 
grzbiecie i brzusznej stronie ciała, o kręgach 
niezrośniętych jeszcze, półchrząstkowatych, 
płazy te przedstawiają nam pierwsze niedo
łężne stworzenia lądowe, jedyne kręgowce 
lądowe w  epoce węglowej, bo dopiero z koń
cem okresu paleozoicznego w formacyi perm- 
skiej w idzimy pierwsze ślady jaszczurek.

Drugi okres, mezozoiczny, na który skła
dają się formacye tryasowa, jurska i kredo
wa, ma odmienne cechy w  swej faunie.

Zwierzęta niższe, morskie, jakie z nadej
ściem tego okresu się pojawiają, przedsta
wiają dalszy etap w rozwoju tych samych 
typów, jakie już poprzednio widzieliśmy, 
jakkolwiek inne grupy, inne rodzaje zajmu
ją  miejsce dawniejszych. W iele lądów staje 
się znów łupem mórz, a w  nowe te morza 
napływa nowa odmienna fauna, do tego cza
su gdzieindziej rozwinięta. Tak przodków 
głowonogów tryasowych, amonitów odnaj
dujemy aż w  morzach indyjskich poprzedza
jącej epoki węglowej i permskiej.

Naczelne miejsce w  świecie zwierzęcym 
zajmują teraz gady. W idzim y je  w morzu, 
gdzie żyją jak dzisiejsze delfiny olbrzymie 
ichtyosaury, plesiosaury, widzimy rozliczne 
i dziwaczne form y lądowe, opancerzone, ro
gate, stąpające jak kangury, olbrzymy 
o 30 m długości, 7 m wysokości; widzimy 
je  zdobywające powietrze— smoki jaszczurze, 
na nietoperzych skrzydłach, o ptasim dziobie.

Obok tych królów stworzenia ukazują się, 
cokolwiek później od najstarszych płazów 
z końcem epoki tryasowej, pierwsze niepo
zorne, małe, drobne stworzonka, których uzę
bienie dowodzi przynależności do zwierząt 
ssących z grupy torbaczy. Chyba w swej 
małości i łatwości ukrycia się znajdowały 
obronę przed żarłocznością potwornych ra
busiów, jakiemi były płazy mezozoiczne. 
Jest ich jednak znikomo mało i zaledwie 
tu i owdzie odnajdują się niepewne ich śla
dy w  Europie; liczniej lecz bez porównania 
słabsze znajdujemy je  w  pokładach tryaso
wych A fryk i południowej.

Z  dawnego typu kręgowców ryby uległy 
zmianie; już w  epoce węglowej spotykamy 
ryby podobniejsze do dziś jeszcze żyjących,

lecz opatrzone łuskami kostnemi, o chrząst
kowym szkielecie. Dopiero z końcem okre
su, w  formacyi kredowej, zjawiają się ryby 
kostnoszkieletowe. Z  końcem epoki jur
skiej przybywają również pierwsze najdaw
niejsze ptaki. Zmienia się i tło krajobra
zu — roślinność.

W  okresie kenozoicznym, który nastąpił 
po poprzednim, naczelne miejsce w króle
stwie przyrody przypada zwierzętom ssą
cym. Występują one tu nagle; z początku 
liczne torbacze obok zwierząt łożyskowych, 
potem zwolna pierwsze ustępują, wypierane 
przez potężnie rozwijających się przodków 
dzisiejszych naszych zwierząt. Zaznaczają się 
grupy zwierząt mięsożernych, gryzoniów, 
kopytowych już w  najdawniejszych war
stwach eoceńskich okresu kenozoicznego, 
a w  następnych formacyach mioceńskich 
i plioceńskich kształtuje się powoli ta fauna 
i w  tem rozmieszczeniu, jakie dziś widzimy.

Występują one tak nagle, w  tak wielkiej 
ilości, tak nie poprzedzone jakiemiś pośred- 
niemi formami, ani Zapowiedziane przez 
rzadkie chociażby wystąpienia poprzedni
ków w  formacyi kredowej, że jeżeli gdzie, to 
tu mogłaby mieć zastosowanie teorya ka
taklizmów i nowego potem aktu stworzenia. 
Bliższe jednak studya nad fauną tą, w  związ
ku z geografią zwierząt, ukazują nam oko
liczności, wśród jakich nastąpiło to ich na
głe wystąpienie. Rozwój ten musiał nastą
pić w  innych stronach, na zaginionych dziś 
lądach: i tu mamy nową wskazówkę koniecz
ności przypuszczenia faktycznego lądu po
łudniowego, który był ich ojczyzną. W y 
stępowanie torbaczy dziś jedynie w Australii 
i Ameryce południowej, w związku z wystę
powaniem najdawniejszych torbaczy w trya- 
sie A fryk i południowej wskazuje nam ten 
ląd. Połączenie lądów z Australią musiało 
zostać przerwane, istniało jednak jeszcze po
łączenie z Indyami. Dowodzą tego niektóre 
rysy w  faunie dzisiejszej obu tych krajów, 
dowodzą analogiczne pokłady, dowodzi 
obecność małpiatek (Lemurów) na Madaga
skarze i w Indyach, i od tych zwierząt hypo- 
tetyczny ląd ten nazwano Lemuryą. W  mia
rę, jak skutkiem zapadlin odrywały się czę
ści lądu tego od siebie i pokrywały głębiami 
morskiemi, w miarę jak skutkiem procesów 
górotwórczych wynurzały się z głębi mórz
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nowe lądy, łącząc w nowy sposób, w nowe 
kontynenty ocalałe ułamki kontynentów 
dawnych, fauna tej Lem uryi przenosiła się 
w  nowe okolice, już gotowe, już to w  rozwo
ju, a dostawszy się na świeżo wydarte morzu 
kredowemu ziemie, na nowych tych ziemiach 
nowe znajdując warunki, rozwijała się i po
tężniała dalej, kolonizując coraz dalsze i co
raz nowsze okolice.

Z epoką dyluwialną zjawia się wreszcie 
na widowni świata i człowiek.

(D N ) '

J. REYNOLDS GKEEN.

F E R M E N T A C Y A  A L K O H O L O W A .

(Ciąg dalszy).

Jako trzeci przykład fermentacyi alkoho
lowej, związanej z innemi przemianami che- 
micznemi, służyć może sposób wyrabiania 
w  niektórych prowincyach A ng lii napoju 
musującego zwanego ginger-beer. Napój 
ten z wielu względów zbliża się do kauka
skiego kefiru. Jakkolwiek piją go już od 
bardzo wielu lat, składem jego  zajęto się 
jednakże dopiero w  r. 1887, ścisłych zaś ba
dań nad organizmem tej fermentacyi doko
nał Marshall W ard dopiero w  r. 1891. Orga
nizm ten, z wyglądu podobny do grzybka ke
firowego, utworzony jest z białej napół prze
zroczystej masy nieprawidłowej form y i w ła
sności żelatyny. W ielkość grudek tych wa
ha się między wielkością głów ki od śpilki 
a jednym decymetrem. W  cieczy fermen
tującej rosną one bardzo szybko i stają się 
bardziej miękkie i śluzowate niż w stanie 
suchym. Marshall W ard tak opisuje fer- 
mentacyę ginger-beeru: „W yże j opisane
grudki organizmu wykazują swe charakte
rystyczne własności, gdy je  w łoży się do 
roztworów cukru, najlepiej w  taki sposób. 
Napełnia się butelkę w  :{/4 roztworem Pa
steura lub podobnym roztworem cukru i do 
tego dodaje się trochę „ginger-beeru“ i parę 
ziarnek organizmu. Butelkę następnie za- 
korkowuje się szczelnie i stawia się w cie
płem miejscu, zwracając na nią od czasu do 
czasu uwagę. Po 24— 48 godzinach, zależ

nie od pory roku, temperatury i t. p. ciecz 
staje się coraz mętniejsza, zaczynają się w y
dzielać pęcherzyki gazu, fermentacya postę
puje szybko, i korek jeżeli nie jest doskona
le obwiązany sznurkiem lub drutem, często 
zostaje wysadzony w  powietrze. Mętnienie 
cieczy jest spowodowane wyłącznie prawie 
przez obecność niezmiernie licznych komó
rek drożdżowych, które uwolniwszy się 
z ziarnek dodanego organizmu rozmnażają 
się w  cieczy; wkrótce opadają one na dno 
i tworzą na niem szary osad. Po skończo
nej fermentacyi otrzymuje się mniej lub 
więcej gęstą przesyconą bezwodnikiem węglo
wym ciecz; gęstość ta wszakże nie zależy od 
obecności cukru lub innego ciała podobne
go, gdyż z czasem zwiększa się ona, i  ciecz 
staje się tak gęstą, że pęcherzyki gazu wzno
szą się w  nim nadzwyczaj powoli. Zjawisko 
to przypisać trzeba obecności w cieczy nie- 
tylko komórek drożdżowych, gdyż te opada
ją  wkrótce na dno, lecz niezliczonych na- 
pęczniałych lub śluzowatych ciałek robacz- 
kowatych, zawieszonych w całej cieczy. Za
równo dają się zauważyć miliardy pałeczko- 
watych bakteryj. Gringer-beer ma wyraźnie 
kwaśny smak, a kolor jego jest bledszy od 
cieczy, z której powstał."

Drogą bardzo ścisłych i żmudnych badań 
dało się ustalić, że ziarnka „organizmu gin- 
ger-beerowego“ składają się z kilku organiz
mów, z których dwa stańowią główne skład
niki; na inne można zapatrywać się jako na 
zanieczyszczenie. Jeden z tych dwu orga
nizmów jest Saccharomyces pyriformis, 
drugi zaś— Bacterium vermiforme. Mar
shall W ard otrzymał rzeczywistości „orga- 
ganizm ginger-beerowy“ zmieszawszy czy
ste kultury dwu tych mikroorganizmów, 
izolowanych przez niego z cieczy fermentu

jącej.
Bacterium vermiforme jest to szczególny 

mikroorganizm, składający się z laseczkowa- 
tych lub niteczkowatych, często jednorod
nych, zwiniętych, razem splątanych ciałek, 
rozpadających się często na krótkie sztabki 
lub nawet kokki, przyczem komórki układają 
się w łańcuchy. Oddzielne nitki są otoczo
ne napęczniałą błonką żelatynową, nadającą 
organizmowi temu właściwą konsystencyę. 
Zdaje się, że właśnie pomiędzy temi zwinię- 
tem i żelatynowemi nićmi mechanicznie za
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wierają się komórki drożdżowe. Tak po
wstaje roślina symbiotyczna, podobna do 
porostu, w  którym drożdże zastępują miej
sce wodorostów.

„Roślina“ ta powoduje fermentacyę roz
tworów cukrów gronowego i trzcinowego; 
łatwiej jednak działa na ten ostatni. Od 
„grzybków kefirowych1' zaś różni się tem, 
że nie posiada zdolności sfermentowy wania 
laktozy. Po ukończeniu fermentacyi, ciecz 
oprócz bezwodnika węglowego, alkoholu 
i kwasu octowego zawiera jeszcze wielką 
ilość innego kwasu, który, jakkolwiek nie 
został dokładnie zbadany, zdaje się zbliżać 
do kwasu mlecznego. Alkohol i kwas octo
wy tworzą się w pierwszem stadyum fer
mentacyi, zaś ten drugi kwas zjawia się do
piero później.

Inny jeszcze organizm podobnej natury 
został opisany w ostatnich czasach przez J. R. 
Greena razem z Marshallem Wardem. Z ja
wia się on jako pasorzyt na trzcinie cukro
wej i początkowo sprowadzony został z Ma
dagaskaru. Składa się, podobnie jak i orga
nizm ginger-beeru, z drożdży i bakteryj, 
tworzących razem żelatynowate masy. Bak- 
terya ta bardzo jest podobna do Bacterium 
vermiforme.

Organizm ten sfermentowuje cukier trzci
nowy, maltozę, dekstrozę i lewulozę, ale nie 
zmienia laktozy. Jako produkt tej fermen- 
tacyi otrzymuje się alkohol, dwutlenek wę
gla i kwasy, przeważnie octowy i burszty
nowy. Hodując ten organizm na roztwo
rach cukru trzcinowego, otrzymujemy ciała 
lepkie, które, jak się zdaje,. powstają z roz
rzedzonych błonek bakteryj. Substancyę tę 
można otrzymać w  wielkiej ilości z czystych 
kultur tej bakteryj; składa się ona z dwu 
modyfikacyj celulozy, zbliżających się do 
dekstranów lub hemiceluloz rozmaitych 
autorów. Drożdże wytwarzają obok alko
holu i C 02 jeszcze niewielką ilość kwasu 
bursztynowego, zaś bakterye wyrabiają 
kwas octowy z cukru, a nie z alkoholu, 
gdyż nie są zdolne oddziaływać na niego 
tak, jak czynią bakterye kwasu octowego. 
Bakterye niniejsze . należą do niewielkiej 
grupy organizmów zdolnych wydzielać in
wertazę.

Oprócz drożdży i podobnych do wyżej opi
sanych organizmów symbiotycznych, jesz

cze pewne grzyby posiadają własność w y
woływania fermentacyi alkoholowej. Chiń
czycy, np., wyrabiają pewien napój wysko
kowy przy pomocy masy t. zw. koji. K o ji 
owo przygotowuje się szczepieniem spor 
Eurotium (Aspergillus) oryzae na świeżo 
sparzonym ryżu. Ziarna ryżu parzy się 
w ciągu 12 godzin, aż staną się miękkie; 
wtedy rozkłada się je  na matach słomianych 
aby wystygły. Gdy temperatura ich spad
nie do 28°—35° C, niewielką ich ilość mie
sza się ze sporami grzyba, a tę mieszaninę 
z pozostałą ilością parzonego ryżu i pozosta
wia się to wszystko na 18— 24 godzin 
w  piwnicy, aby ze spor miały czas rozwinąć 
się grzybnie. Gdy to nastąpi, cały mate
ryał wygniata się ręką, składa się do kubła 
i stawia się w najcieplejszem miejscu piwni
cy. Po 12 godzinach wygniatanie powtarza 
się znowu, przyczem masę ochładza się 
i zwilża wodą. Potem masa wygniata 
się jeszcze raz i po 14— 16 godzinach koji 
jest już zupełnie gotowe do użycia w  celu 
wyrabiania napoju. Działającą część skła
dową tej masy stanowi właśnie grzyb, który 
wydziela diastatyczne, inwertujące i inne 
enzymy, a przeto posiada zdolność wytwa
rzania alkoholu z cukru, otrzymanego przez 
niego z materyału zawierającego mączkę, 
z którym został zmięszany. Na laktozę 
wszakże nie działa.

Inny grzyb o podobnych własnościach 
został opisany przez Wehmera i nazwany 
Aspergilus Wentii. Grzyb ten zbliża się do 
Aspergillus oryzae; otrzymać go wszakże 
można tylko przykrywając przegotowany 
i wysuszony z powierzchni groch liśćmi Hi- 
biscus tileacus, gdyż na nich tylko on ro
zwija się i daje łatwo zauważyć z powodu 
swej blado-czekoladowej barwy. Sposoby 
zbierania tego grzyba są prawie identyczne 
z temi, jakiemi posługują się chińczycy 
w fabrykacyi araku. Arak wyrabia się na 
Jawie z mączki ryżowej zapomocą substan
cyi, zwanej przez tubylców „Raggi*. Jest 
to masa zawierająca obfitość mikrobów 
i grzybów, lecz właściwy organizm, w yw o
łujący fermentacyę alkoholową, nie jest 
jeszcze znany. W  najnowszych czasach 
„raggi“ było badane przez Wenta i Prinsen- 
Geerlischa, którym udało się otrzymać z nie
go czyste kultury kilku organizmów. Jeden
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z nich został przez nich nazwany Chlamydo- 
mucor oryzae; jest to grzyb, tworzący boga
to rozgałęzioną niepodzielną grzybnię, aero- 
bijny, wydzielający podpuszczkę1) i diastazę, 
lecz nie inwertujący cukru trzcinowego 
i nie zdolny do sfermentowania dekstrozy. 
Drugi wydzielony z raggi grzyb nazwano 
Monila javanica. Ten znów może wywołać 
fermentacyę dekstrozy, lewulozy, rafinozy, 
maltozy i cukru trzcinowego, po poprzed
niej inwersyi. Głównym zaś twórcą alko
holu w  fabrykacyi araku zdaje się być 
prawdziwy Saccharomyces, nazwany przez 
wyżej wymienionych badaczów Saccharo
myces Tordemanii.

Jeżeli Mucor racemosus będzie wychowy
wany w  roztworze cukru, w tedy zamiast 
zwykłej dla niego grzybni tworzą się krągłe 
lub eliptyczne komórki, bardzo podobne do 
drożdżowych i rozmnażające się pączkowa
niem. Podobnież zachowują się i inne ga
tunki Mucorów i mogą one wtedy sfermen- 
towywać dekstrozę, lecz prawdopodobnie 
zupełnie nie działają na lewulozę, gdyż 
w  razie hodowania ich w cukrze inwertowa
nym po fermentacyi pozostaje jeszcze w cie
czy połowa początkowej ilości cukru. ¥ o -  
góle fermentacya wywołana przez te grzyby 
jest słabsza od tej, którą powodują drożdże, 
i wytworzony alkohol daleko prędzej w yw o
łuje zakończenie tego procesu.

Mucor erectus może w ytworzyć w roztwo
rze cukru 8% alkoholu, Mucor racemosus— 
3$, Mucor stolonifer tylko 1,3%. Mucor ra
cemosus nie wytwarza alkoholu w takim 
stosunku do C 02, jak drożdże (t. j. 100:96,3) 
lecz, jak wykazał F itz, w stosunku 123,1 do 
100, przyczem alkohol zawiera w  sobie tro
chę aldehydu, a także i kwasu bursztynowe
go. Czy zaś przytem tworzy się i g licery
na, jeszcze nie wyjaśniono.

Rozmaite zresztą Mucory nie mogą sfer
mentować cukru trzcinowego, gdyż nie po
siadają inwertazy, przez co nie mogą inwer
tować wielosacharydów.

Penicillium glaucum i Rhizopus nigricans 
mogą jakoby też wywołać fermentacyę alko
holową.

Perdrix opisał w r. 1891 szczególnego Ba-

J) Enzym ścinający mleko przez działanie na 
kazeinę.

cillusa, którego izolował z wody Sekwany. 
Między innemi mikroorganizm ten, hodowa
ny w  środowiskach zawierających mączkę 
może wytwarzać alkohol. Mączka przytem 
zmienia się najpierw w cukier, ten zaś sfer- 
mentowuje w  części. W  roztworze 4,5 g  
mączki w  200 cm3 wody, do którego dodany 
został ów Bacillus, bez przystępu powietrza 
nastąpiła fermentacya; po fermentacyi 
w  cieczy otrzymano: 3,52 g  cukru, 0,347 g  
alkoholu etylowego, 0,082 g  alkoholu amy- 
lowego, 0,08 g  kwasu octowego, 0,175 g 
kwasu masłowego, a także wydzieliło się 
0,407 g  C 02 i 0,022 g  H 2.

Mikrob ten przez odkrywcę został nazwa
ny Bacillus amylozyme; sfermentowuje on 
mączkę pszenną, kukurydzową, żytnią i jęcz
mienną. Za dodaniem do płynu drożdży, 
oba te organizmy pracują symbiotycznie 
i wytwarzają 90% ilości teoretycznej alko
holu.

F itz  znalazł, że alkohol, podobnież jak 
z cukru, otrzymywać można i z gliceryny,

| a to zapomocą mikroba, nazwanego przez 
niego Bacillus aethylicus, który został 
wydzielony z nalewki na siano. Hodując 
go w  0,1%' rozworze ekstraktu mięsnego Lie- 
biga, do którego dodano 3% gliceryny, wyżej 
wspomniany autor wyliczył, że z 200 g  g li
ceryny otrzymuje się 25,8 g alkoholu.

Ten sam organizm był hodowany i przez 
Emmerlinga, który znów znalazł, że Bacil
lus aethylicus może wytwarzać alkohol nie
tylko z gliceryny, lecz i z mannitu. Oprócz 
tego Emmerling dowiódł, że Grranulobacter 
butylicus przerabia dekstran na alkohol bu
tylowy.

Alkohol, jako produkt uboczny, tworzy 
się często w wielu innych fermentacyach, 
lecz o tem pomówimy kiedyindziej przy 
sposobności.

W ytwarzanie alkoholu jednak nie jest 
tylko własnością wyżej wyliczonych ro
ślin niższych. W iele faktów przemawia za 
tem, że jest to własnością wogóle żyjącej 
zarodzi, i że zdolność ta przejawia się tylko 
wtedy, gdy zaródź znajduje się w  warun
kach nienormalnych, np. gdy ją  pozbawiono 
tlenu.

Pierwsze spostrzeżenia w  tym kierunku 
zostały dokonane przez Berarda w  r. 1821, 
i  jakkolwiek są one dość niedokładne i mają
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wiele braków, dowiadujemy się z nieb jed
nak, że podczas przechowywania pewnych 
owoców w  naczyniach zamkniętych, zawie
rających bezwodnik węglowy lub inny jaki 
gaz obojętny, stale rozwija s ięC 02; zjawisko 
to autor ów zwalił na karb swoistej fermen
tacyi.

Pierwsze objaśnienie tego zjawiska za
wdzięczamy Lechartierowi i Bellamyemu. 
Ich spostrzeżenia, ogłoszone w latach 1869 
i 1872, rzuciły wiele światła na fermentacyę 
alkoholową wogóle. Badacze ci czynili do
świadczenia przeważnie z owocemi soczyste- 
mi (jabłkami, gruszkami, wiśniami i agre
stem), a także z ziemniakami i ziarnkami 
pszenicy.

Materyały te, gdy zostały pomieszczone 
w  naczyniu zamkniętem, zaopatrzonein 
W rurkę, pogrążoną w rtęci, pochłaniały 
w zupełności całą ilość tlenu wolnego, w y
dzielając jednocześnie dwutlenek węgla. 
Wytwarzanie tego ostatniego gazu, jakkol
wiek z czasem coraz słabsze, trwało i po zu
życiu przez owoce całej ilości tlenu. Owoce 
podczas doświadczenia nie dotykały się ani 
wzajemnie, ani też ścianek naczynia, w  któ- 
rem je  umieszczono. Po kilku miesiącach 
owoce wyjęto, rozmiażdżono, i masę otrzy
maną przedestylowano, przyczem oddzieliła 
się znaczna ilość alkoholu. Szczegółowe ba
dania mikroskopowe wykazały zupełną 
nieobecność wszelkich drobnoustrojów. Przy
toczę szczegółowo jedno z doświadczeń Le- 
chartiera i Bellamyego. Dnia 12 listopada 
dwie gruszki, ważące jedna 157 g, druga 
125 g, położono w środku naczynia tak, aby 
nie dotykały się wzajemnie. W  naczyniu 
oprócz tego znajdował się jeszcze chlorek 
wapnia, aby powietrze zawarte w  niem było 
wciąż suche. Naczynie to zamknięto szczel
nie i przechowywano do d. 19 lipca roku na
stępnego. Okazało się, że przez ten czas 
wytworzyło się 1762 cni:i C02, a owoce za
w ierały 2,62 g  alkoholu. Zewnętrzny w y
gląd owoców był normalny, lecz skórka ich 
zmarszczyła się. Analiza wykazała, że stra
ciły one 134 g  wody, zatrzymawszy jej w so
bie jeszcze 70$ swej wagi. Wydzielanie się 
dwutlenku węgla pod koniec stało się słab- 
szem, tak że od 3 marca do 8 kwietnia w y
dzieliło się tego gazu tylko 28 cm3; potem 
zaś nic go już nie przybyło. Z  tych danych

autorowie wywnioskowali, że działalności 
mikroorganizmów w opisanem doświadcze
niu przyjmować niepodobna; badania mikro
skopowe stwierdziły ten wniosek w zupełno
ści. Jeżeli zaś, jak to było w niektórych 
doświadczeniach, w miąższu owoców znalaz
ły  się przypadkowo komórki lub spory droż
dży, to fermentacya szła inaczej, niżeśmy 
tylko co opisali; zacząwszy się raz, trwała 
ona wciąż nie ustając.

W  ciągu tej czasowej fermentacyi owoc 
znacznie zmienił się; tkanka w części lub 
w  całości stała się syropowatą, nasiona zaś 
straciły zdolność do kiełkowania.

Doświadczenia Lechartiera i Bellamyego 
zostały powtórzone i wyniki ich stwierdzone 
przez Pasteura.

W  owocach po zerwaniu przechowywa
nych w powietrzu, alkohol nie wytwarzał się, 
co oczywiście dowodzi, że w  powyżej opisa
nych doświadczeniach fermentacya alkoho
lowa spowrodowana była tylko przez szcze
gólne warunki zewnętrzne.

Dalsze badania, Brefelda w r. 1875 i de 
Luca w  r. 1878, dokonane nad nasionami, 
liśćmi i gałęźmi dały podobne rezultaty. 
W  tym  samym czasie Miintz znalazł, że 
przez hodowanie kwiatów doniczkowych 
w atmosferze czystego azotu, zamiast bez
wodnika węglowego, w komórkach żywych 
wytwarza się alkohol, i że rośliny użyte do 
doświadczeń tych pozostają w zupełnem 
zdrowiu. Reakcya jodoformowa wykazała 
obecność alkoholu w ich komórkach.

W  r. 1896 Gerber także dowiódł, że za- 
ródź roślin wyższych może powodować fer
mentacyę alkoholową. Uczony ten badał 
procesy, dokonywaj ące się w owocach pod
czas dojrzewania, kładąc główny nacisk na 
proces oddychania ich w tym peryodzie. 
Szczególne zainteresowanie budzi dojrzewa
nie owoców zawierających wielką ilość sub- 
stancyj garbnikowych. M iędzy takiemi owo
cami szczególnej zasługuje na uwagę chiń
ska Diospyros Kaki, zawierająca w  sobie po 
dojrzeniu nadzwyczaj przyjemnie pachnącą 
i lotną substancyę. Jeżeli owoc ten dojrze
wał w bardzo słabym dostępie powietrza, 
to w miąższu jego wytworzyło się aż 10% 
alkoholu etylowego, zmieszanego z innemi 
alkoholami, między któremi ilościowo głów 
ne miejsce zajmował amylowy. Oprócz tego
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daje się zauważyć i obecność kwasu octowe
go; aromatyczną zaś substancyę tworzy mie
szanina octanów etylu i amylu, ze śladami 
takicbże związków kwasów enantylowego 
i pelargonowego. Garbnik podczas tego 
dojrzewania znikł, lecz alkohol w ytw orzył 
się nie z niego, ale z cukru zawartego w  owo
cu, przyczem, według Gerbera, okoliczność 
ta zależy od braku powietrza w czasie ostat
nich stadyów dojrzewania owocu. Podobne 
rezultaty otrzymano i z Diospyros costata. 
Owoc ten w temperaturze 30° C pochłaniał 
tlen w  stosunku do wydzielanego C 0 2 — 
1:3,12, w 15° C zaś stosunek ten był 1:1,26, 
t. j. prawie normalny; w  pierwszym razie 
w  owocu w ytw orzył się alkohol, w  drugim 
zaś ani śladów jego nie dawało się wykryć. 
Fermentacyę tę trzeba oczywiście przypisać 
temu, że ilość tlenu danego nie była dosta
teczna do przemiany materyi z owocu, któ
ra stała się silniejszą wskutek podniesienia 
temperatury; w temperaturze zaś 15° 0 
wszystko szło normalnie.

Podczas dojrzewania tych owoców dały 
się zauważyć następujące zjawiska:

W  pierwszych stadyach wydychały one 
więcej C03 niż wdychały tlenu, garbnik zni
kał zupełnie, według Gerbera, utleniając się 
w  zupełności na C 02 i H 20. Po zniknięciu 
garbnika pektoza, znajdująca się w  błon- 
kach komórkowych, zmieniała się w pekty
nę, czego dowodzi to, że miąższ stał się 
miększym. Pektyna, jak to jest jej własno
ścią charakterystyczną, pęczniała, a wsku
tek tego wszystkie kanały międzykomórko
we zatykały się i dostęp powietrza, a więc 
i tlenu stawał się utrudniony. W  15° C ilość 
tlenu, przenikająca przez tak zwężone kana
ły międzykomórkowe, wystarczała jeszcze 
komórkom do zaspokojenia potrzeb swoich 
co do tlenu, lecz w  30° 0 już to nie mogło 
mieć miejsca i następowało swego rodzaju 
duszenie się. Przez to dalej w  tej tempera
turze rozwinęła się zauważona fermentacya 
i ilość wydzielanego dwutlenku węgla po
częła wzrastać, tak że stosunek 1 : 1,26 
zmienił się na 1 : 3,12.

Podobne wyniki Gerber otrzymał także 
z bananami i melonami, umieszczając je  
w  tych samych warunkach. Z  tych wszyst
kich faktów wywnioskował on, podobnie jak 
Lechartier i Bellamy i Pasteur, że przyczynę

tej fermentacyi alkoholowej upatrywać trze
ba w  zmniejszeniu się ilości tlenu dostarczo
nego komórkom, że jest to tylko walka z za- 
czynającein się duszeniem. Alkohole, otrzy
mane przez niego nie były jednak w  stanie 
wolnym, lecz związane z innemi ciałami 
w  estry, powodujące zapach owoców.

(iw;
Tłum. Ad. Cz.

F A T A  M O R G AN A  

N A  M IĘ D ZYM O R ZU  MESSYŃSK1EM .

Podobnie jak Brocken słynie ze swego 
„w idm a“ , międzymorze messyńskie znane 
jest oddawna z tego, że w pewnych w yjąt
kowych warunkach atmosferycznych oglą
dać nad niem można wspaniałe zjawisko, 
zwane fata morgana. Powołany w r. 1899 
na katedrę fizyki w  kolegium technicznem 
w  Reggio dr. W iktor E. Boccara w  swej 
prelekcyi wstępnej dał historyczne i kry
tyczne studyum nad tem zjawiskiem; wyni
ki swych badań ogłosił on w Rozprawach 
Towarzystwa włoskiego spektroskopistów 
t. X X X I ,  10.

Z pośród badaczów starożytnych wspom
niano imię Arystotelesa, lecz jego wiadomo
ści o fata morgana dużo nastręczają wątpli
wości. Korneliusz Agrippa mówi o odbiciu 
w  powietrzu gór, zwierząt i innych przed
miotów; Homer, Apoloniusz Polycletus, Da- 
mascius i Pliniusz też wzmiankują o zjawia
niu się obrazów przedmiotów w powietrzu, 
lecz opisy ich nie są dokładne. Wzmianki 
o fata morgana znajdujemy również w  pis
mach historycznych TomaszaFazzello (1550), 
Józefa Carnevale (1591) i Marka Antoniego 
Politi (1617), lecz pierwszą próbę opisu zja
wiska dał ojciec Angelucci w liście, ogłoszo
nym w r. 1671 przez Atanazego Kirchera, 
w którym opisuje zjawisko, oglądane ran
kiem w dzień Wniebowzięcia (d. 15 sierpnia) 
r. 1634. Kircher przypisuje to zjawisko od
biciu przez kryształy w  powietrzu i twier
dzi, że potrafił odtworzyć je  sztucznie przed 
wielkiem audytoryum.

W  r. 1773 ojciec Antoni Minasi ogłosił 
„dysertacyę o zjawisku, pospolicie zwanem 
fata m o r g a n a w  której odróżnia trzy roz
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maite postaci, m ianowicie: morganę morską, 
morganę powietrzną i morganę tęczową (iri- 
descente). Minasi ilustruje swój opis bar
dzo dobrym rysunkiem, wyobrażającym te 
trzy rodzaje.

W  dziele, ogłoszonem w Neapolu w  ro
ku 1824, kapitan P io tr Ribaud opisuje mor
ganę morską z lipca r. 1809 i podaje wykład 
szczegółowy warunków meteorologicznych, 
niezbędnych do jej zjawienia się. Prócz spo
kojnego, ciepłego powietrza Ribaud uważa 
za konieczne, by pary, wydzielające się pod 
działaniem ciepła słonecznego z różnorod
nych substancyj antymonialnych, szklistych, 
olejowatych, słonych i innych, w  jakie obfi
tują brzegi i grunty Kalabryi i Sycylii, nie 
były unoszone przez wiatr. To też najbar
dziej sprzyjającym czasem dla ukazywania 
się morgany jest czas, poprzedzający zmia
nę pogody.

Pierwszym, który wytłumaczył morganę 
przez załamanie światła, był prof. Salvatore 
A rcovito (1838), który wszakże uważał to 
zjawisko za pokrewne ze zjawiskiem słońca 
pobocznego (parhelia). Oocopardi sam nie 
widział nigdy morgany, lecz na podstawie 
roztrząsań teoretycznych podzielał poglądy 
Minasiego i Kirchera. Regaldi oglądał to 
zjawisko dnia 20 lipca roku 1848 i opisał, 
jak nagle zjawiła się w powietrzu część 
brzegu i stanęła, zdało się, w  środku ka
nału.

Przechodząc do czasów najnowszych, znaj
dujemy opis w  ,,Zagarze“ z r. 1891 przez 
bezimiennego. B iały mglisty pas, przecho
dzący przez brzeg sycylijski, rozproszył się 
jak przezroczysta zasłona i ukazał sklepie
nia, wieże i kolumnady, płynące na morzu, 
domy i lasy różnobarwne.

N ie mniej wyraźnie pisze prof. F ilip Ca- 
pri, który opisuje w  ,,Zagarze“ morganę 
z d. 20 czerwca 1884 r., oglądaną od g. 8-ej 
do 9-ej zrana. Powietrze było tak gorące, 
że zniszczyło zbiór gruszek bergamotek; jak 
i w  innych razach, zjawisko poprzedziła 
biała mgła. Ukazały się brzegi z willami 
i drzewami, płynące pośrodku jak wyspa. 
Dr. D iego Corsa, wezwany do wytłumacze
nia zjawiska, powtórzył błędne poglądy M i
nasiego; atoli na mylne te zapatrywania 
uderzył prof. Canale, lubo nie odważył się 
dać własnej wyraźnie sformułowanej teoryi

morgany, którą zresztą widział tylko raz 
jeden.

Prof. Boccara mówi na podstawie do
strzegania osobistego o trzech ukazaniach 
się morgany w  trzech różnych postaciach, 
mianowicie morgany powietrznej d.27 czerw
ca 1900 r., której świadkami byli on sam, 
kapitan W incenty Ponzi z Chiaggia i prof. 
Henryk Puccini; morgany morskiej d. 2 lip
ca 1901 r., również widzianej przez pro f. Puc
ciniego; oraz morgany wielokrotnej d. 26-go 
marca 1902 r. Opisy swe ilustruje prof. Boc
cara reprodukcyami bardzo udatnych zdjęć 
fotograficznych.

Prof. Boccara przypisuje wszystkie te 
zjawiska zmianom w gęstości atmosfery, 
wywołującym efekty załamywania się świa
tła. Zauważyć wypada, że stosowanie za
sady najkrótszej drogi rozchodzenia się pro
mieni świetlnych łatwiej tłumaczy warunki 
niezbędne do pojawienia się morgany, niż 
korzystanie z prawa załamania w postaci 
zwykłej, t. j. stosunku wstaw. Autor używa 
terminu fata morga na jedynie dla oznacza
nia zjawisk, ukazujących obrazy proste, nie- 
odwrócone. Jeżeli obrazy są odwrócone, to 
zjawisko takie jest wynikiem odbicia się 
światła i nazywa się mirażem i również nie
rzadko bywa oglądane na brzegach Sy
cylii.

Okolice portu Reggio znajdują się w wa
runkach szczególnie sprzyjających zjawie
niu się fata morgany, albowiem składają się 
na to zarówno ich osobliwości topograficzne, 
jak i meteorologiczne. Warunki meteorolo
giczne, których zbieg jest niezbędny dla 
ukazania się morgany, są następujące : ran
na godzina, gorące powietrze, nadzwyczajna 
przezroczystość powietrza (przyczem, wsze
lako, musi się rozpościerać nad brzegiem sy
cylijskim cienka zasłona mglista), oraz po
wietrze spokojne lub słaby wiatr północny; 
stosuje się to do morgany morskiej. Dla 
morgany powietrznej najlepszą porą dnia 
jest czas od g. 10-ej przed południem do 1-ej 
po południu, nad brzegiem sycylijskim win
na się unosić słaba warstwa obłoków, morze 
ma być spokojne lub prawie spokojne, w y
soka temperatura i wiatr, jak powyżej. 
Morgana wielokrotna jest daleko rzadsza, 
niż form y proste i ta, którą oglądano w  mar
cu r. 1902, była znacznie słabsza niż inna,
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którą obserwował dwadzieścia lat przedtem 
prof. Screbo i A lo i, a której rysunek znajdu
jem y również w pracy d-ra Boccara.

(Według ang. Naturę). m. h. li.

K O R E S PO N D E N C Y  A W S Z E C H Ś W IA T A .

Spędzając lato w roku bieżącym wśród jezior 
w augustowskiem zauważyłem niektóre niezwykłe 
zjawiska w świecie roślinnym, zjawiska pozosta
jące w związku z podaną przez niektóre nasze 
i zagraniczne pisma wiadomością o t. z w. „dru
giej wiośnie11. Zauważyłem mianowicie d. 26 
i 27 sierpnia na brzegach Czarnej Hańczy i jezio
ra Wigierskiego znaczną ilość kwitnących Caltha 
palustris L. i Menyanthes trifoliata L . Obie ro
śliny kwitną zwykle na wiosnę. Nasuwa się 
przypuszczenie, że wylew rzek, który się zdarzył 
w lipcu r. b. w naszym kraju, mógł być przyczy
ną tego niezwykłego zjawiska, gdyż wiadomo, że 
obie rośliny zakwitają zwykle po rozlewach wio
sennych. Wiadomością tą pragnąłbym zachęcić 
■czytelników Wszechświata do zwrócenia uwagi 
na te same i inne rośliny wiosenne w  tych róż
nych okolicach kraju, gdzie woda występując 
z koryta rzek zalała na pewien czas nadbrzeżne 
łąki. Czy i gdzieindziej ta „druga wiosnau nie 
da się zauważyć?

Kazim ierz Kulwieć.

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

— Tem peratura  słońca. W  r. 1894 W . E.
Wilson i Gray pracowali nad pomiarem tempera
tury słońca: w jeden z otworów radyometru 
różniczkowego Boysa puszczali pęk promieni sło
necznych, odbitych przez heliostat, gdy na dru
gi otwór padało promieniowanie rozżarzonej szta
by platyny, której temperatura była znana. Sze
reg zgodnych ze sobą obserwacyj dał 6 200° C 
jako rzeczywistą temperaturę słońca.

Od owego czasu Wilson pracował nieustannie 
nad udoskonaleniem tej metody7. Sztabę rozża
rzonej platyny ochronił od przeciągów powietrza 
przez otoczenie jej futerałem z pozłoconej miedzi 
napełnionym wodą, następnie zastąpił go rurą 
porcelanową, wreszcie rurą żelazną ogrzewaną 
płomieniem gazowym.

Temperaturę tego radyatora kontrolował przy
rząd elektryczny Callendera. Promieniowanie 
ku radyomikrometrowi regulował ekran o zna
nym otworze.

Ogrzewano rurę do możliwie najwyższej tem
peratury i skoro temperatura była stałą regulo

wano mikrometr tak, by radyacya rury równo
ważona była przez promieniowanie słoneczne. 
Nadto braki w regulowaniu rugowano przez 
kolejne puszczanie promieniowań to na ten, to 
znów na tamten otwór, przez permutacyę otwo
rów radj^ometru.

W edług „Proceedings of the Royal Society of 
London14, średnie otrzymanych wyników wahają 
się między 5 768n a 5 779" C skali absolutnej, 
jeżeli przyjmiemy współczynnik absorpcyi atmo
sferycznej Rosettiego, t. j. 0,29; jeżeli zaś na
damy współczynnikowi temu wartość 0,41 poda
ną przez Langleya, tedy temperatura wypad
nie 6085°.

Jeżeli uwzględnimy absorpcją atmosfery sło
necznej i oprzemy się przytem na wynikach ba
dań Wilsona i Rambauta, to dla rzeczywistej 
temperatury słońca otrzymamy 6 863° C według 
skali absolutnej czydi 6 590° C.

m. h. h.

—  Rozdział prądu zmiennego na dw a prą
dy 0 stałym  kierunku. W  odczycie, wypowie
dzianym na posiedzeniu Związku elektrotechnicz
nego w Berlinie, dr. G. Benischke poruszył cie
kawy temat rozdziału prądu zmiennego na dwa 
prądy stałe. Doświadczenia swoje w tym kie
runku dr. Benischke rozpoczął przed 1Ł/2 rokiem, 
opierając się na tem zjawisku, że w łuku świetl
nym prądu zmiennego, powstałym w polu magne- 
tycznem o stałym kierunku widzialne są dwie 
oddzielne smugi świetlna, leżące w płaszczyźnie 
pionowej do linii sił. Smugi te nie mogą przed
stawiać nic innego jak z jednej strony prąd pły
nący od źródła, z drugiej zaś prąd pierwotny. 
Wynikiem badania tego zjawiska była myśl roz
cięcia jednego węgla, odizolowania obu połówek 
i połączenia ich z dwuma oddzielnemi przewod
nikami : tym sposobem utrzymalibyśmy w odga
łęzieniu podział prądu, istniejący już w samym 
łuku świetlnym. Odpowiedni schemat połączeń 
przedstawia fig. 1. W  każdem odgałęzieniu znaj

duje się amperometr S, wykazujący przepływ 
tylko prądu stałego. Poza punktem połączenia 
obu odgałęzień umieszczony jest trzeci ampero
metr Z, na którym motżemy odczytać całkowitą 
siłę prądu zmiennego. M przedstawia biegun elek
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tromagnesu. wywołującego podział łuku świetl
nego na dwie części, przyczem pole magnetyczne 
musi być dosyć silne. Praktyczne znaczenie ta
kiego podziału prądu byłoby wielkie : z sieci 
elektrycznych o prądzie zmiennym możnaby 
czerpać energię do ładowania akumulatorów, 
wzbudzania maszyn prądu zmiennego i t. d. N ie
stety jednak okazuje się, że dla utrzymania łuku 
świetlnego w polu magnetycznem potrzeba nawet 
jeszcze wyższego napięcia niż dla łuku w zwy
kłych warunkach, a mianowicie 40 do 60 woltów. 
Jeżeli więc użyjemy prądu zmiennego o 110 wol
tach napięcia, to już połowę jego stracimy przy 
rozdziale prądu, tak że otrzymalibyśmy spraw
ność zaledwo 50$.

Dr. Benischke próbował otrzymać rozdział 
prądu zmiennego, nie posiłkując się łukiem świetl
nym i w tym celu włączył w obwód prądu blachę 
miedzianą, łącząc ją podług schematu, używa
nego w zastosowaniu łuku świetlnego. Pomimo 
jednak, że pole magnetyczne było prawie cztery 
razy silniejsze niż podczas doświadczeń z łukiem 
świetlnym, nie zauważono nawet śladu rozdziału 
prądu. Przypuszczano, że przepływ prądu zwią
zany jest z materyalnemi cząsteczkami ciała, któ
re w łuku świetlnym mogą się odchylać w do
wolnym kierunku, pozbawione zaś są tej możności 
w ciele stałem, dr. Benischke powtórzył swe 
doświadczenia z przewodnikiem elektrycznym 
i z lampką rtęciową Lummera, zaopatrzoną 
w trzy elektrody (dwie dla prądu stałego i jedna 
dla zmiennego.) I  te jednak próby pozostały 
bez rezultatu. Możemy stąd wyprowadzić wnio
sek, że w łuku świetlnym, w przewodniku elek
trolitycznym i metalicznym, jak również i w lam
pie rtęciowej mamy do czynienia z fizycznie od- 
miennemi rodzajami przewodnictwa prądu elek
trycznego.

W  doświadczeniach swych dr. Benischke nie 
otrzymał nigdy takiego rozdziału prądu, aby su
ma prądów stałych równała się prądowi zmienne
mu, przyczem siła prądu stałego w obu odgałę
zieniach również nie jest jednakowa. Morse 
i Cushmann, którzy w lipcu r. z. opisali podobne 
doświadczenia w czasopiśmie ,,The Electrical 
World and Engineer11, podają wprawdzie, że 
otrzymali w  głównej linii prąd o sile 22 ampe
rów, a w jednem odgałęzieniu 11  amperów, ale 
ponieważ nie wiadomo, jaka siła prądu istniała 
jednocześnie w drugiem doświadczeniu, przeto 
doświadczenie wspomnianych badaczów nie może 
być decydującem.

u>. w.

—  Alkohol W  ustroju. Jeżeli alkohol wpro
wadzimy do ustroju, to ulegnie on w nim tak sa
mo spaleniu, jak np. cukier, przyczem powstaje 
pewna ilość ciepła. Atwater i Benedict i inni 
wykazali, że wartość pożywna alkoholu nie jest 
mniejsza od wartości pożywnej węglowodanów 
i tłuszczów : ustrój potrafi wyzyskać energię na
wet ciała, skądinąd wybitnie trującego.

Schnyder J) badał wpływ alkoholu na spraw
ność mięśniową i przekonał się z licznych staran
nych doświadczeń z łigografem (przyrząd do ba
dania sprawności mięśni i ich zmęczenia), że je
żeli w chwili znaczniejszego zmęczenia po pracy 
w 4 godziny po śniadaniu wypijemy szklaneczkę 
wina Bordeaux (150 cm3 =  14,7 alkoholu), to 
sprawność mięśniowa się zwiększa; zwiększy się 
jednak daleko bardziej, jeżeli zamiast alkoholu 
spożyjemy jaką substancyę pokarmową, zawiera
jącą równoznaczną ilość energii (w kaloryach), 
np. cukier; w tym drugim przypadku nie wystę
puje przytem paraliżujący wpływ alkoholu na 
układ nerwowy. Po wypiciu alkoholu (300 cm3 
wina =  29,4 g alkoholu) podczas zwykłego obia
du Schnyder nietylko nie znajdował dodatniego 
wpływu, ale zawsze stwierdzał zmniejszenie spraw
ności mięśniowej.

Podniecający wpływ alkoholu na czynność wy- 
dzielniczą gruczołów trawiennych jest rzeczą od- 
dawna znaną. Ciekawe doświadczenie w tej mie
rze wykonali Frouin i Molinier 2). Badacze ci 
nasamprzód oddzielili zupełnie u dwu psów żołą
dek od reszty przewodu pokarmowego z zacho
waniem jednak w całości nerwów błędnych, któ
re, jak wiadomo z badań Pawłowa, kierują wy
dzielaniem soku żołądkowego. Frouin i Molinier 
najpierw oznaczyli, jaka ilość soku na dobę wy
dziela się w warunkach codziennego karmienia, 
a następnie wprowadzili każdemu psu do odbyt
nicy 200 cm3 20$ alkoholu. Po upływie 4 go
dzin u jednego z nich wydobyto z żołądka soku 
135 cm3 (średnia ilość soku na dobę = 3 1 2  cm 3), 
a u drugiego 22 cm3 (średnia ilość soku na dobę 
— 280 cm3). Po upływie 24 godzin wydobyto 
razem 135 cm3 -)- 420 cm3 =  555 cm3, a u dru
giego 22 cm3 -j- 400 cm3 =  422 cm3. W  na
stępnych po doświadczeniu dniach w warunkach 
zwykłego karmienia wydzielanie soku żołądko
wego zachowywało się w sposób następujący : 
u pierwszego psa na drugi dzień otrzymano soku 
żołądkowego 1100 cm3, na 3-ci dzień— 1 055 cm3, 
na 4-ty dzień— 430 cm3, na 5-ty dzień— 970 cm3', 
u drugiego psa na 2-gi dzień —1 330 cm3, na 3-ci 
dzień— 1 350 cm3, na 4-ty dzień— 570 cm3, na
5-ty dzień —885 cm3. Rzecz prosta, takie olbrzy
mie .ilości soku żołądkowego są dla ustroju zu
pełnie niepotrzebne. Wyniszczająco wzmożona 
działalność błony śluzowej żołądka wskutek pod
niecenia alkoholem dała się wykazać jeszcze pią
tego dnia. Dodać przytem należy, że dodanie 
alkoholu już w ilości 0,5 —0,75$ hamuje nieco 
działanie pepsyny (Pawłowski). ^  ^

— 0  w ytw arzan iu  glukozy w tkankach  
jedwabnika pod w pływ em  asfiksyi. Kilka już
razy w ciągu dwu lat Ostatnich p. E. Maignon po

') Pfitig. Arch. 93.
2) Comptus Rendus 1901; por. Popielski. 

Przegl. lek. 1903 nr. 6 .
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ruszał w Sprawozdaniach Akademii paryskiej 
kwestyę powstawania glukozy w tkankach ssa
ków pod wpływem uszkodzenia traumatycznego 
oraz asfiksyi. Obecnie powziął myśl sprawdze
nia swych wyników na tkankach innych grup 
zwierzęcych. I  oto mamy pierwszą, seryę do
świadczeń nad Bombyx mori w rozmaitych okre
sach jego życia.

Już Klaudyusz Bernard zaznaczył przed laty, że 
tkanki larw owadów nie zawierają wcale gluko
zy, natomiast w owadach dorosłych zawsze się 
ona znajduje. Zjawia się zaś w  okresie łetar- 
gicznego życia poczwarki. P. F. Maignon prze
dewszystkiem stwierdza to samo u jedwabnika. 
Glukoza ta wytwarza się normalnie dopiero 
w drugiej połowie stadyum poczwarki. Badania 
nad wpływem asfiksyi p. Maignon uskutecznia 
w ten sposób, że pogrąża odpowiednią tkankę 
lub całe zwierzę w wanience z oliwą na 17— 26 
godzin. Oliwa naturalnie przedtem podlega ste
rylizowaniu i wydaleniu powietrza zapomocą go
towania. Same zwierzęta zostają wymyte w 2% 
roztworze fluorku sodu. Wanienkę przechowy
wano w temperaturze pokojowej.

Z poczwarkami i motylami operacya nader 
prosta, bowiem ich przewód pokarmowy wskutek 
nieprzyjmowania pokarmu nie zawiera cukru; 
można więc używać do doświadczeń całe okazy 
żyjące. Gąsienice natomiast, jak wiadomo bar
dzo żarłoczne, mają przepełniony glukozą prze
wód; trzeba je  rozcinać i wyjmować wnętrzności.

Stwierdzanie glukozy odbywa się zapomocą 
fenylohydrazyny, badanie ilościowe zapomocą 
cieczy Pehlinga.

Otóż wszystkie doświadczenia, czy to nad tkan
kami gąsienic z wyciętemi wnętrznościami, czy 
nad poczwarkami rozmaitego wieku, czy wresz
cie nad motylami wykazały, że kilkunastogodzin
ne życie asfiktyczne wywołuje wytworzenie się 
znacznej ilości glukozy (0,7 cl]  na 100 g  tkanek 
w najmniejszym przypadku i do 8,8 cg w naj
wyższym). W  stadyach, gdzie normalnie gluko
zy niema, tkanki wytwarzają ją na nowo; w sta
dyach, gdzie jest ona normalnie, ilość je j pod 
wpływem asfiksyi szybko wzrasta.

R . M.

—  Fotografow anie zapom ocą soczewek  
naturalnych. Jak donosi Scientific Americain, 
Watsonowi udało się otrzymać wyraźne fotogra
fie zapomocą soczewek, preparowanych z oczów 
rozmaitych zwierząt. Soczewka z oka byka, 
o średnicy 2,7 aut, dała świetne rezultaty, gdy 
umieszczano ją w naczyniu, utworzonem z 2 skle
jonych szkiełek zegarkowych i napełnionem wodą, 
z naklejonym czarnym papierkiem, w którym 
z obudwu stron wycięto po niewielkim otwo
rze. Zapomocą oczów owadów udawało mu się 
otrzymać klisze mikrofotograficzne, które w  jed
nym przypadku (z okiem chrząszcza) dawały 
25 000 obrazów mikroskopijnych. Podobne mi
krofotografie, otrzymywane zapomocą oczów owa

dów, pokazywano w Europie jeszcze przed kilku 
laty; soczewki zaś z oczów zwierząt ssących do
tychczas nie były używane w tym celu, otrzymy
wano tylko fotografie drogą wywoływania na siat
kówce świeżo zabitego zwierzęcia.

(Prometheus). A. E .

—  W pływ  elektryczności na rośliny, stoso
wanej bezpośrednio lub pośrednio, jest znany od- 
dawna. Herve Mangon w r. 1861 pierwszy 
stwierdził dodatni wpływ światła łuku Volty na 
roślinność; następnie to samo zauważyli Siemens, 
Priilieux i wreszcie Scheraier i Bailey stwierdzili 
wcześniejsze owocowanie u roślin, poddanych 
działaniu światła elektrycznego, jak również 
i wpływ jego na zabarwienie niektórych owoców 
i kwiatów. W  r. 1891 Couchet zauważył, że 
liście roślin, wystawionych na działanie światła 
elektrycznego, są trwalsze. Po tych licznych 
spostrzeżeniach, dotyczących wpływu elektrycz
ności, Bonnier w 1892 r. rozpoczął systematycz
ne doświadczenia nad trawami i roślinami drze- 
wiastemi i doszedł do następujących wniosków : 
Z początku światło elektryczne szkodliwie działa 
na normalny rozwój tkanek wskutek ujemnego 
wpływu promieni pozafioletowych, które różnią 
się od promieni światła słonecznego. Szkodli
we jednak działanie tych promieni daje się bar
dzo łatwo usunąć zapomocą płytki szklanej, 
ustawionej między źródłem światła elektryczne
go a rośliną. W  takich warunkach Bonnier 
stwierdził znaczne zmiany w budowie tkanek ro
ślin drzewiastych w razie ustawicznego i długie
go działania światła elektrycznego; w razie zaś 
światła przerywanego budowa tkanek jest prawie 
normalna. Prawie to samo można powiedzieć 
i o trawach. Stosowanie ustawicznego światła 
elektrycznego wywołuje znaczny rozwój, inten
sywną zieloność i budowę tkanek, bardzo różniącą 
się od normalnej; po kilku miesiącach, pomijając 
znaczne zmiany w budowie tkanek, daje się zau
ważyć w nich oprócz tego mniejsza ilość ciałek 
zieleni. W  niektórych osadach amerykańskich 
poczęto stosować w praktyce hodowle elektryczr 
ne, ponieważ stwierdzono, że wówczas wzrost 
roślin jest szybszy, a owoce są większe i licz
niejsze.

Można przytem i bezpośrednio stosować elek
tryczność w hodowlach roślin, elektryzując zie
mię lub roślinę. Dodatni wpływ elektryczności 
ujawnia się wówczas w  prędsżem kiełkowaniu 
nasion i w zwiększeniu się plonu, który może 
dwa razy przewyższać normalny.

W  razie bezpośredniego stosowania elektrycz
ności używa się laski wetkniętej w ziemię, posiada
jącej na wierzchołku szczotkę metalową. Od dru
tu łączącego tę szczotkę z ziemią odchodzi znacz
na ilość bocznych drutów, zagłębionych w zie
mi na 15 —  20 cm. Elektryczność ściągana 
z atmosfery, nagromadza się na szczotce i z niej 

j zostaje rozprowadzana w ziemi zapomocą dru
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tów. Drugi prostszy system polega na zakopa
niu w  ziemi płyt cynkowych i miedzianych połą
czonych z sobą, drutami izolowanemi.

Można wreszcie używać maszyn dla wytworze
nia elektryczności statycznej, jak to robił prof. 
Lemstrom, który poświęcił się zbadaniu natury 
wpływów, wywieranych przez elektryczność na 
rośliny :).

(La Naturę). Cz. St.

— Słuch ryb. Na pytanie, czy ryby rea
gują na dźwięki, dotychczasowe badania dawały 
przeczącą, odpowiedź; lecz próby odbywały się 
tylko nad rybami żyjącemi w niewoli, w ciasnych 
naczyniach, w których prawidłowość fal głoso
wych naruszana bywała z powodu odbijania ich 
od ścian naczynia. Zenneck starał się otrzymać 
zadawalające wyniki, badając ryby w dużych 
basenach wodnych i zastosowując źródło dźwięku 
o dostatecznej sile. Skorzystał on ze znanego 
faktu, że w dnie słoneczne, latem i jesienią, ry
by zbierają się tłumnie w określonych miej
scach na powierzchni rzeki, gdzie pozostają przez 
długi czas prawie bez ruchu. W  takiem miejscu, 
niedaleko mostu, z którego można było obserwo
wać ruchy ryb, Zenneck umieścił dużych rozmia
rów dzwon, którego serce poruszane było zapo
mocą elektryczności; w celu uniknięcia drgań 
mechanicznych dzwon ten okrążony był blasza
nym kubłem z wodą, który spoczywał na dnie 
rzeki. Próby wstępne wykazały, że kubeł ten 
wykluczał możność działania drgań mechanicz
nych, które mogłyby wywołać widoczne fale; 
z drugiej strony nie wpływał on wcale na donio
słość tonów. Okazało się, że ryby, znajdujące 
się w blizkości dzwonu, na odgłos jego oddalały 
się odeń z błyskawiczną szybkością; te, które 
znajdowały się w większej odległości (niż 3 ni) 
stawały się niespokojne i odpływały pod most; 
w odległości ponad 8 i i i  ryby po większej części 
nie reagowały na dzwonienie. Ryby, przepły
wające powoli obok dzwonu, zachowywały się 
w taki sam sposób. Gdy natomiast do tego 
miejsca dzwonu, w które uderzał młot, przymo
cowano skrawek skóry, przez co osłabiono do mi
nimum dźwięk dzwonu, ryby nie reagowały wca
le na doświadczenie, co dowodzi wprost, że ryby 
reagują wyraźnie na podrażnienia dźwiękowe.

(Naturw. Rund.). .4. E.

—  Epidemia na sardele w jeziorze Lugano.
Sardele, jak wiadomo, są to ryby morskie, które 
tylko w pierwszych okresach swego życia wcho
dzą do rzek i podnoszą się w górę ich. Atoli 
w jeziorze Lugano są one skazane na życie stałe 
w wodzie słodkiej, co oczywiście nie pozostało 
bez pewnego wpływu na ich budowę anatomiczną 
oraz na ich postać zewnętrzną; tworzą one tam od- j  

mianę pod nazwą Alosa finta Cuv. var. lacustris. J

x) Zob. nr. 34 Wszechśw. z r. b. str. 522.

Z początkiem zimy r. 1901— 1902 powierzch
nia jeziora była usiana niezliczonem mnóstwem 
trupów sardeli. Podobne zjawiska dawały się 
już poprzednio zauważyć i to niejednokrotnie, 
mianowicie w latach 1889, 1890, 1891, 1892 
i 1894. Nigdy wszakże nie dosięgły takich roz
miarów, jak ostatnio. Ilość trupów obliczono 
(1902 — 1903) na milion, a straty na 60000 fr. 
Chore rybki zaczynają pływać do góry brzuchem. 
Ciało ich, zwłaszcza zaś głowa okrywa się wrzo
dami. Zmarłe, natychmiast gnić poczynają.

Nie można było stwierdzić, by spożywanie 
chorych sardeli powodowało jakieś zaburzenia 
chorobowe u ludzi czy zwierząt.

Zbadanie trupów wykazało objawy ostrego za
palenia : przepełnienie komory sercowej krwią 
czarną; zmiany w wątrobie; puchnięcie i zaczer
wienienie okolicy kloaki; przekrwienie otrzewnej 
i kiszki.

Analiza mikroskopowa wykazała we krwi znacz
niejszą ilość bakteryj, których kultura pozwala 
utożsamić je z Bacterium coli commune, zwykłym 
gościem kiszek ludzkich.

Skąd się jednak dostały te mikroby do wnę
trza sardeli? P. Yogel w „AUgemeine Fischerei- 
Zeitung" wypowiada przypuszczenie, że dostają 
się one do jeziora z kanałów, które tam z miaste
czek okolicznych dopływają. Przemawia za tem 
zwłaszcza to, że śmiertelność sardeli wzrasta 
ogromnie po wielkich deszczach.

Sądziłbym, że jest to przypuszczenie najbar
dziej z prawdą zgodne. Istotnie, przez wody 
stoczne zarażamy coraz bardziej wszelkie środo
wisko, w którem żyjemy, tym colibacillusem, 
i oczywiście zarażamy również mnóstwo zwierząt, 
które w tein samem środowisku przebywać mu
szą, zwłaszcza zaś zwierzęta wodne.

Oto wiadomo np., że Bacterium coli znajduje 
się nieraz w przewodzie pokarmowym ostryg. 
A-tymczasem, jak stwierdza ostatnio p. Caleb A. 
Fuller w ,,Naturę", najściślejsza analiza bakte- 
ryologiczna więcej niż 2 000 ostryg pochodzą
cych z miejsca, które nie mogło podlegać zaka
żeniu, nie wykazała żadnego śladu Bacterium coli, 
jakkolwiek były znalezione rozmaite inne bak
terye. To zdaje się potwierdzać zdanie, że ostry
gi ulegają zakażeniu colibacillusem wskutek ze
tknięcia z zarażonemi przez ludzi wodami.

(Rev. Sc.). R . M .

—  Zw racanie się roślin ku słońcu (nuta-
Cya). Oddawna zauważono, że słonecznik zaw
sze skierowuje swą główkę ku słońcu, jakbjr pod
dając jego życiodawczym promieniom jaknaj- 
większą płaszczyznę i wskutek tej właściwości 
otrzymał nazwę „słonecznika1*. Wszelako był 
czas, gdy objawy nutacyi podano w wątpliwość, 
głosząc że mniemanie to oparte jest jedynie na 
nie sprawdzonej przez nikogo tradycyi i przeto 
winno być z dziedziny faktów naukowych wyru
gowane. Dziś atoli nie mam}’ już prawa powątpie
wać po doświadczeniach ściślejszych przeprowa
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dzonych nad słonecznikiem przez Schaffnera 
w latach 1898 i 1900. W  r. b. majowy numer 
„Botanical Gazette" przynósł nam nowe nader 
ciekawe obserwacye p. F. L . Stevensa nad nuta- 
cyą u innych roślin. Najliczniejsze i najściślej
sze dane zebrał p. Stevens o dwu roślinach: Bi- 
dens frondosa i Ambrosia artemisiaefolia. Oto 
ich treść.

Zrana wierzchołek rośliny jest pochylony ku 
wschodowi, pod wieczór ku zachodowi. U  Am
brosia maximum pochylenia ku wschodowi przy
pada około godziny 9 zrana; zaś maximum po
chylenia ku zachodowi między 7 a 8 wieczorem. 
W  południe łodyga Ambrosii jest zupełnie pio
nowa; po zachodzie słońca powoli również się pro
stuje, tak że około 10— 11 godz. wieczorem jest 
niemal pionową i pozostaje taką aż do wschodu 
słońca, od której to chwili znowu rozpoczyna się 
nutacya.

Badania nad Bidens, która rośnie zazwyczaj 
w zwartych masach, wykazały, że zjawiska nu- 
tacyi są niemal powszechne u tego gatunku; bądź 
co bądź zawsze dawały się stwierdzić najmniej 
u 95— 98 roślin na sto. Można było zauważyć 
przytem, że nie wszystkie jednakowo są wrażli
we, innemi słowy, że są znaczne różnice indywi
dualne w oddziaływaniu na atrakcyę słoneczną. 
Zresztą, jak to już dawniej wykazał dla słonecz
nika Schaffner, nutacya (u Bidens) jest silniejszą 
na wilgotnej ziemi i gdy powietrze jest chłodne 
i suche. F. L. Stevens mógł stwierdzić istnienie

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. 2 do d. 8 września 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na .stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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TREŚć. Docent dr. B. Grzybowski. Początek życia na ziemi. —  J. R. Green. Fermentacya alko
holowa; tłum. Ad. Cz. (dokończenie).— Fata morgana na międzymorzu Messyńskiem, przez rn. h. li.—  

Korespondencya Wszechświata. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W . W R Ó B LE W S K I. Redaktor BR. ZN ATO W ICZ.

zjawisk nutacyjnych u kilku innych roślin, np. 
u Amaranthus, zwłaszcza w  młodym wieku, u wie
lu warzywnych, u koniczyny i t. d.

(Rev. Sc.). R. M.

R O ZM AITO ŚCI.

—  U niw ersytety w  Japonii. Japonia po
siada obecnie dwa uniwersytety, z których je 
den, znajdujący się w Kyoto, został założony zu
pełnie świeżo. Dawniej już istniejący uniwersy
tet w  Tokio składa się z sześciu wydziałów, zwa
nych z angielska kolegiami: prawa, medycyny, 
inżynieryi cywilnej, literatury, nauk ścisłych 
i agronomii. Wydział inżynieryi cywilnej obej
muje różne działy : inżynieryi właściwej, mecha
niki, budownictwa okrętowego, technologii broni, 
elektryczności, architektury', chemii stosowanej, 
technologii materyałów wybuchowych, wreszcie 
górnictwo i hutnictwo. Prócz wydziałów spe- 
cyalnych istnieją wykłady ogólne t. zwr. „ośro
dek wykładów wspólnych". Uniwersytet w Kyo
to posiada również obok „ ośrodka wykładów 
wspólnychu kolegia prawa, medycyny, nauk ści
słych i inżynieryi. I  tu najważniejsze miejsce 
zajmuje inżynierya, co zapewne przypisać należy 
wybitnie praktycznemu kierunkowi, panującemu 
obecnie w Japonii i zmierzającemii do podniesie
nia Japonii pod względem technicznym na po
ziom Europy. m. h. h.

^Q3Bo.ieno Heu3ypoio. BapinaBa 28 A e ry c ta  1903 r. Drak Rubieszewskiego i W rotnowskiego, Nowy Św iat 34.




