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G R O M A D ZE N IE  SIĘ  T L E N U  

W  O ŚRO D KACH  N E R W O W YC H .

Herman i Pfluger, badając zachowanie się 
tkanek żywych w atmosferze beztlenowej, 
dowiedli, że w  tych niezwykłych warunkach 
mogą one długi czas żyć i spełniać normal
nie wszystkie swe funkeye życiowe, wydzie
lając prawidłowo bezwodnik węglowy. Z ja
wisko to wytłumaczyli w taki sposób, że 
przyjęli istnienie w  organizmie substancyi 
azotowej, ulegającej łatwemu rozkładowi. 
Substancya ta ma tworzyć związek moleku
larny ze znaczną ilością tlenu, a rozkładając 
się daje produkty przemiany materyi, prze
dewszystkiem zaś bezwodnik węglowy. 
W  ostatnich czasach Rosenthal wykazał, że 
zwierzę w  atmosferze bogatej w tlen pochła
nia daleko więcej tego gazu, aniżeli go 
w tym czasie zużyć jest w stanie, w atmo
sferze zaś beztlenowej zaspakaja swe po
trzeby z zapasu tlenu, jaki w sobie nagro
madziło. Przyjął więc istnienie w organiz
mie substancyi, która wobec wysokiego ci
śnienia parcyalnego tlenu może zagęścić 
w  sobie duży zapas tego pierwiastku, a na
stępnie oddawać go w miarę potrzeby. Sub
stancya ta byłaby nieodzowną częścią skła
dową protoplazmy, a tlen wiązałby się z nią

chemicznie, podobnie jak we krwi wiąże się 
z hemoglobiną.

W  ostatnich czasach Oskar Bondy w czę
ści wyjaśnił a w  części skierował na nowo 
zupełnie tory sprawę absorpcyi tlenu w or
ganizmie. W ykonał mianowicie szereg do
świadczeń prostych a niesłychanie pouczają
cych w  taki sposób, że mózg i rdzeń pacie
rzowy żab poddał działaniu cieczy składa
jącej się z roztworu fizyologicznego soli ku
chennej. Roztwór ten raz nie zawierał zu
pełnie tlenu, to znowu zawierał go w  nad
miarze, przyczem ciśnienie i temperatura 
cieczy ulegała dowolnym zmianom. Do
świadczenia te określiły miejsce i warunki, 
wśród których tlen w organizmie nagroma
dza się na zapas, i sposób, w  jaki organizm 
pozbywa się jogo nadmiaru.

Rezultat tych doświadczeń jest następu

jm y:
I. W  ośrodkach nerwowych nagromadzać 

się może do pewnej granicy tlen w  miej
scach, które określamy jako „rezerwoary za
pasowe tlenu". Żaba może dlatego żyć 
dłuższy czas bez tlenu, że rezerwoary te w y
syłają tlen do miejsc zapotrzebowania. W  ja
ki sposób tlen się nagromadza—czy jako 
związek chemiczny, czy zależnie od warun
ków fizycznych— na to pytanie dziś trudno 
jeszcze odpowiedzieć.

I I. Zawai-tość tlenu w rezerwoarach zależ
na jest od ciśnienia parcyalnego tego gazu.
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Grdy ciśnienie opada, tlen poczyna dyfundo- 
wać i to tem szybciej im temperatura otocze
nia jest wyższa.

I I I .  Wśród wszystkich innych warunków 
tych samych, rezerwoary chłoną więcej dale
ko tlenu w niskiej, niż w wysokiej tempera
turze.

IV . Jeżeli temperatura wzrośnie do 32° C 
tlen uwalnia się szybko z miejsc, w  których 
jest nagromadzony nawet gdy  ciśnienie nie 
zmalało. W  tej temperaturze nadto tlen 
w rezerwoarach nie może nagromadzać się 
na zapas.

Streścił St. Szyszka.

IN D Y W ID U A L N O Ś Ć  R O ZW O JO W A.

(U W A G I K R YTYC ZN E  N AD  M E TO D YK Ą  E M B R IO L O G II).

( Dokońcaenie).

Stosowanie metod doświadczalnych do 
badań embryologicznych, t. j. badania roz
woju zarodków poddanych zmienionym 
wpływom  zewnętrznym, w  celu wywołania 
określonych (?) zboczeń rozwojowych, polega 
na przeświadczeniu o istnieniu właściwej 
i zawsze jednakowej „normy“ rozwojowej, 
podług której mogą się rozwijać zarodki 
danego gatunku w  warunkach zwykłych, 
„normalnych11. Charakter i stopień zboczeń, 
występujących w  rozwoju zmodyfikowanym 
sztucznie, ma stanowić o sposobie wpływu 
danej zmiany warunków zewnętrznych— na 
ową właśnie normę rozwojową. Zestawia
jąc z tem wyżej zaznaczony fakt występo
wania niezmiernie szerokich wahań indyw i
dualnych już w  biegu normalnym rozwoju 
zwierząt, musimy a priori dojść do prze
konania, że wyniki badań doświadczalnych 
z samej natury używanego do nich mate- 
ryału muszą być naogół niezbyt pewne, czę
sto wprost dwuznaczne: bardzo często bo
wiem trudno powiedzieć, czy dana deforma- 
cya zarodka, który rozwijał się w środowi
sku sztucznem, umyślnie zmienionem, zo
stała wywołana właśnie przez ową zmianę 
czynników zewnętrznych, czy też powstała
by i niezależnie od warunków doświadcze
nia. Z  drugiej strony we wszystkich nie
mal badaniach doświadczalnych nad rozwo

jem  jaj zwierzęcych, nawet dających rezul
taty bardzo wyraźne,— rezultaty te mogą 
być obliczane tylko na pewnej odsetce *) 
użytych do doświadczenia zarodków: część 
ich natomiast, niekiedy dość znaczna, albo 
obumiera zupełnie lub też ulega zupełnemu 
wstrzymaniu rozwojowemu (co możemy uwa
żać również za pewną krańcową formę wa
hania rozwojowego). Wreszcie niekiedy 
pewna odsetka poddawanych badaniom do
świadczalnym zarodków wykazuje deforma- 
cye niewyraźne, nieokreślone, które też oczy
wiście nie bywają brane zupełnie pod uwa
gę. W idzim y, że pod tym względem „do- 
świadczenia“ embryologiczne nie prowadzą 
zazwyczaj do tak zawsze wyraźnych i okre
ślonych wyników, jakie mamy w  innych 
naukach doświadczalnych, np. w fizyce 
i chemii.

A  wszakże „nauka jest zbiorem rzeczy 
określonych i dających się określića (Cl- Ber- 

{ nard). Czy wobec tego możemy odmówić 
embryologii doświadczalnej nazwy nauki 
ścisłej? Bynajmniej. Wszak w  badaniach 
nad rozwojem ustrojów żywych powinniśmy 
uwzględnić wielką złożoność warunków zja
wiska, olbrzymią różnolitość samego pod- 
ścieliska żywego, więc wymaganie od do
świadczeń nad temi zjawiskami równie w y 
raźnych i prostych odpowiedzi, jakie otrzy
mujemy w  doświadczeniach fizycznych i che
micznych, byłoby conajmniej przedwcze- 
snem.

Pozatem musimy zwrócić uwagę na jednę 
jeszcze okoliczność, szczególnej doniosłości 
dla metodyki badań doświadczalnych w  em
bryologii— oto zmienność rozwojowa, zależ
na od indywidualności zarodków, może być 
tak znaczna, że stosowanie identycznych 
metod doświadczalnych prowadzi często do 
nader rozmaitych wyników, a co gorzej, 
czasami zupełnie jednakowe zniekształcenia 
rozwojowe otrzymują się wskutek zastoso
wania zupełnie różnych czynników do
świadczalnych. Czasami też wskutek za
stosowania zniekształcających czynników 
zewnętrznych otrzymujemy form y potwor

l) W yjątek stanowią tu badania Delagea nad 
rozwojem dzieworodnym jaj szkarłupni pod wpły
wem COg, w których rozwijało się 100%' użytych 
do doświadczenia jaj.
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ności takie, jakie dość często powstają same j 
przez się u zarodków rozwijających się i  

w zwykłych zupełnie warunkach
Fakty powyższe stwierdził już oddawna 

znany, twórca teratogenii doświadczalnej, 
Kam il Dareste 1), mówiąc, że „jedne i też 
same zboczenia rozwojowe mogą powsta
wać w warunkach jaknajrozmaitszych. N ie
ma więc żadnej zależności koniecznej po
między stosowaniem pewnych warunków 
fizyologicznych lub fizycznych a wytworze
niem pewnej określonej inodyfikacyi ustro
ju 14. Tak więc wyniki doświadczeń embryo- 
logicznych zdają się być wprost niezależne- 
mi od warunków tychże doświadczeń? Czyż
by w rzeczy samej „determinizm teratoge- 
netyczny11 był mrzonką i czy wobec tego 
mamy wrócić do dawnego przeświadczenia, 
że powstanie tej lub owej formy potworno
ści zależne jest od zagadkowego działania 
„przypadku11?

„Monstra per accidens strui antiąuior uti- 
que est theoriaa 2).

W  sprawie tej na szczególną zasługują 
uwagę niedawno ogłoszone poglądy znane
go teratologa francuskiego, p. E. Rabauda, 
który w rozprawie swej p. t. „L e  determini- 
sme biologiąue et l ’individualite du ger- 
me“ 3) zestawił liczne fakty oraz zapatrywa
nia się w  kwestyi metod doświadczalnych, 
stosowanych w  embryologii nowoczesnej 
w  związku z indywidualnością zarodków. 
Uczony ten twierdzi, że pomimo powszech
nej nieokreśloności wyników doświadczeń 
embryologicznych, można będzie jednakże 
drogą bardzo skrupulatnych poszukiwań 
wykryć działanie specyficzne pewnych czyn
ników chemicznych lub fizycznych na za
rodki, wyznaczyć stopień tego działania, 
oraz określić „równoważnik teratogenetycz- 
nychu danych czynników. Pod nazwą tą 
autor pojmuje stosunek różnych wpływów 
zewnętrznych do stopnia i rodzaju w yw oły
wanych zapomocą nich zniekształceń roz
wojowych. W e wszystkich tych poszuki-

') C. Dareste: „ Recherches sur la production 
artificielle des monstruosites ou ess&is de terato- \ 
genie experimentaleu. W yd. 2. 1891.

2) A. v. Haller „De Monstris". 1768.
3) Revue de 1’Ecole d’Anthropologie de Pa- 

ris. 1901.

Waniach, należy, zdaniem Rabauda, pamię
tać nieustannie o wahaniach indywidual
nych, biorąc wciąż pod uwagę tę okolicz
ność, że nawet nieznaczne zboczenia osobni- 
kowe zarodka mogą mieć wpływ ogromny 
na wyniki ostateczne prowadzonych nad 
nim doświadczeń.

Jaką drogą wszelako iść należy, aby zbli
żyć się do celu, wytkniętego przez Rabauda? 
Autor sam nie daje w tej mierze wyraźnych 
wskazówek. Zdaje mi się jednakże, że i te
raz już możemy, w pewnym przynajmniej 
stopniu, przybliżyć się do praktycznego roz
wiązania wyłożonych wyżej trudności. Roz
patrzeniu tej sprawy poświęcimy ostatnią 
część szkicu niniejszego.

* *
*

Dareste, mówiąc o trudnościach, jakie na
stręczają doświadczeniom nad zarodkami 
zwierzęcemi (autor miał na myśli przeważ
nie zarodki ptasie) wahania indywidualne, 
przytacza znany powszechnie fakt, że waha
nia te dotyczą nawet postaci zewnętrznej 
jajka, formy i zabarwienia jego skorupy, 
wreszcie wagi (np. waga jaj kurzych może 
zmieniać się w  bardzo znacznych granicach, 
od 28 do 67, a nawet podobno do 140 </!), 
a także zabarwienia żółtka. Wiadomo wszyst
kim hodowcom (wspominał już o tem nawet 
Cyceron), że, mając pewną wprawę, można 
odróżniać stale jaja od danej kury pocho
dzące, każda bowiem kura składa jajka 
mniej więcej o jednakowej formie i jedna- 
kowem ubarwieniu. Toż samo można po
wiedzieć o barwie żółtka: bywa ona ciem
niejsza lub jaśniejsza, aż do słomkowej, lecz 
zawsze żółtka jaj od jednej kury pochodzące 
miewają mniej lub więcej jednakowe zabar
wienie. Ja sam miałem sposobność stwier
dzić to samo i na jajach innych gatunków 
ptaków, jak gawrona (Corvus frugilegus) 
i kuropatwy (Perdix ciuerea), a także kaczki 
i perlicy. Pozatem u wszystkich tych ga
tunków ptaków, również jak i kurczęcia 
stwierdzić można, że pomimo iż ich zarodki 
na wczesnych stadyach rozwojowych wyka
zują znaczne bardzo wahania indywidualne, 
wahania te są niejako normowane przez 
dziedziczność, t. j. że zarodki pochodzące 
z jednego gniazda (lub od jednej kury) za
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wsze są mniej lub więcej do siebie podobne, 
wówczas nawet gdy naogół oddalają się 
bardzo od „ normyu dla danego gatunku 
przyjętej. Tak np. przed trzema laty ob
serwowałem w  pracowni zootomicznej Uniw. 
warsz. kurę, z której jaj rozwinęła się w  cią
gu jednej wiosny cała serya zarodków, w y
kazujących zamiast „typow ej" brózdy pier
wotnej— kieszonkowate wpuklenie gastru- 
lacyjne, przypominające najzupełniej t. zw. 
„prostomę“ gadów i chociaż wszystkie te 
zarodki różniły się nieco pomiędzy sobą, lecz 
„ typ ‘‘ zboczenia pozostawał ten sam. Jed
nocześnie prawie z jaj innej kury otrzyma
łem szereg zarodków również dość wyraźnie 
zbaczających od „normy “ , lecz w  innym 
kierunku, a mianowicie w kierunku przed
wczesnego rozpadania się listka środkowego 
na odcinki poprzeczne.

Przykładów podobnych moglibyśmy przy
toczyć bardzo wiele (jak np. częste występo
wanie smugi pierwotnej z tyłu rozwidlo
nej i t. p.). Fakty te pozwalają nam wszak
że wykazać, że indywidualność rozwojowa 
zarodków może być kontrolowana i nawet 
określana z pewnem przybliżeniem. Na za
sadzie moich spostrzeżeń mogę powiedzieć, 
że np. u ptaków należących do gatunków 
znoszących zkolei znaczną ilość jaj, w ytw o
rzenie pewnych mniej lub więcej określo
nych dla danej samicy normy zarodków 
ustala się powoli. Tak np. u kury w po
czątkach jej niesienia się (do 3 —4 ja j) wa
hania indywidualne zarodków bywają znacz
ne, potem powoli ustala się pewna jakby 
„norma" specyalna, wreszcie w ostatnich 
paru jajach znowu widzimy znaczniejsze wa
hania.

U  zwierząt, znoszących prawie jednocze
śnie znaczną ilość ja j, wahania indywidual
ne zarodków są zazwyczaj nieznaczne 
w obrębie jednego pomiotu, chociażby na
wet zarodki od różnych samic tegoż gatun
ku pochodzące, znacznie różniły się pomię
dzy sobą w jednakowych okresach rozwojo
wych. W  przeświadczeniu tem utwierdziły 
mnie spostrzeżenia nad wahaniami indywi- 
dualnemi zarodków wielkiej jaszczurki perli
stej (Lacerta ocellata Daud.) z wybrzeży mo
rza Śródziemnego, której ja jowody zawierają 
jednocześnie do 20 jaj, znajdujących się na 
jednem i tem samem stadyum rozwoju. Za

rodki jaszczurki perlistej naogół ujawniają 
niezmierną szeroką indywidualność rozwo
jową, prowadzącą do bardzo ciekawych 
a różuorodnych wahań, lecz wahania te rzu
cają się w oczy tylko w razie porównywania 
zarodków jednakowych stadyów, lecz od 
różnych samic pochodzących, wzięte zaś 
od jednej i tej samej samicy wykazują am
plitudę wahań daleko mniejszą.

Z danych powyższych możemy wyprowa
dzić niektóre wnioski praktyczne dla meto
dyki badań doświadczalnych, szczególniej 
dotyczące doświadczeń nad zarodkami pta- 
siemi resp. kurzemi. Doświadczenia nad 
zarodkami, pochodzącemi od różnych samic, 
lub od jednej i tej samej w  różnych porach 

| roku, dają daleko mniejszą rękojmię ścisło
ści, aniżeli takież same doświadczenia, lecz 
wykonywane nad materyałem należycie 
skontrolowanym. Tę kontrolę można prze
prowadzać w  ten sposób, że przed wzięciem 
do doświadczeń jaj od danej kury, należy 

j  zbadać dokładnie kilka jej zarodków utrwa
lonych na pewnem stadyum rozwoju w wa
runkach zwykłych, a mianowicie na tem sta- 

I dyum, do jakiego mamy zamiar doprowadzić 
doświadczenie. Np. jeżeli nam chodzi o w y
nik, jaki da przypalenie zarodka niezalę- 
żonego po 24 godzinach rozwoju, należy 
przedtem przestudyować kilka zarodków 
tejże kury na stadyum 24-godzinnem. Jeżeli 
w badaniu przedwstępnem żadnych zboczeń 
ważniejszych w jajach tych nie wykryjemy,

[ wówczas z daleko większą pewnością może
my użyć już do doświadczeń ja ja następne 
z tejże seryi. Praktykowane natomiast do
tychczas „kontrolowanie" doświadczeń przez 
badanie normalnego rozwoju „równole
g łe j11 seryi jaj uważamy za bardzo nie- 
pewne.

U wagi te możemy wyjaśnić jeszcze paro
ma przykładami. Podczas prowadzonych 
przeze mnie doświadczeń nad skutkami lek
kiego przypalania blastodermy ptasiej, pod- 

| dawanej następnie w ylęgow i w ciągu jednej 
j  doby, zostało stwierdzone, że najczęstszym 
j  wynikiem takiej operacyi bywa anormalne 

zgrubienie smugi i brózdy pierwotnej, wsku
tek nadmiernego rozrastania się komórek 
mezodermotwórczych w je j obrębie. Jed
nym z częstszych z pomiędzy otrzymywa
nych w tej seryi doświadczeń obrazów jest
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przytoczony na fig. 1 , przedstawiającej po
le przezroczyste zarodka z anormalnie zgru
białą smugą pierwotną. Zarodek ten został 
otrzymany z jaja, pochodzącego z całej se- 
ryi ja j innych, lecz od tejże samej kury, 
w których w  warunkach normalnych smuga 
i brózda pierwotna posiadały wygląd zu
pełnie zwykły i były znacznie cieńsze i ). 
Natomiast na fig . 2 w idzimy zarodek po
chodzący od innej kury, a otrzymany bez 
żadnych zabiegów doświadczalnych w wa
runkach najzupełniej normalnych. W idzi
my tutaj takie samo nadmierne zgrubienie 
smugi pierwotnej, które dopiero drogą do
świadczalną zostało wywołane w  przypadku 
pierwszym.

Fig. 1. Zdjęcie mikrofotograficzne pola przezro
czystego zarodka kurzego. Powiększenie 18 razy. 
Zarodek ten przed wylęganiem był przypalony 
rozżarzoną igłą w miejscu, w którem utworzyło 
się następnie (po 23 godzinach rozwoju) anormal

ne zgrubienie brózdy pierwotnej.

Zestawienie tych dwu zarodków przeko
nywa nas w sposób dobitny o konieczności

J) Miałem z początku zamiar do załączonych 
dwu mikrofotogramów dodać, dla porównania, 
jeszcze trzeci, ilustrujący „normalną" brózdę 
pierwotną kurczęcia. Lecz po przejrzeniu kilku
set zarodków „normalnych", odnoszących się do 
tegoż samego okresu rozwojowego, doszedłem do 
przekonania, że niezmiernie trudno byłoby wy
brać z pomiędzy nich jeden zupełnie „typowy“ . 
Dlatego też muszę tu poprzestać na zaznaczeniu, 
że zwykle brózda pierwotna ma wygląd podobny 
do przedniej (górnej) części, niezgrubiałej, bróz
dy zarodka przedstawionego na fig. 1 .

kontrolowania zboczeń indywidualnych ma
teryału używanego do doświadczeń: do jak 
bowiem błędnych wyników mogłoby nas 
w danym przypadku doprowadzić w yw oły
wanie pewnych zboczeń w  zarodku, który 
już sam przez się był skłonny do zboczeń 
właśnie w tym samym rodzaju!...

Podanej powyżej metodzie kontrolowania 
materyału w  doświadczeniach embryologicz
nych, możnaby niejedno zarzucić, a przede
wszystkiem to, że nie jest ona niezawodną: 
nie znamy bowiem dotąd ani skali wahań 
indywidualności rozwojowej na rozmaitych 
stadyach i u różnych zwierząt, ani też z pew
nością nie możemy przewidzieć, czy w mniej 
lub bardziej „normalnej “ seryi zarodków

! Fig. 2. Pole przezroczyste zarodka kurzego 
I utrwalonego po 21 godzinach rozwoju w,warun

kach zupełnie normalnych. Zarodek, pochodzący 
od innej kury, niż przedstawiony na fig. 1 , wyka
zuje potwornie zgrubiałą brózdę pierwotną. Po

większenie toż samo.

nie zdarzy się nagle znaczne od normy od- 
j  stępstwo. Wszelako zdaje mi się, że przez 
; stosowanie tych metod większą aniżeli do- 
: tychczas otrzymać można znajomość mate

ryału i pewność co do ścisłości wykonywa
nych nad nim doświadczeń.

* *
*

Streszczając teraz powyższe dane w  spra
wie indywidualności rozwojowej zarodków 
zwierzęcych, dochodzimy do wniosku, że 
szerokie uwzględnienie wahań osobniko- 

! wych w  rozwoju zwierząt zajmie prawdopo
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dobnie w najbliższej przyszłości wydatne 
miejsce w poszukiwaniach embryologicz- 
nych, zai'ówno opisowych, jak i doświad
czalnych. W  pierwszym przypadku bada
nie wahań indywidualnych powinnoby 
znacznie rozszerzyć nasze wiadomości co do 
faz następczych rozwoju danego zwierzęcia, 
oświetlając bliżej te czasem dość różnolite 
drogi, któremi idzie rozwój od jajka aż do 
postaci dorosłej. Porzucenie panującej do
tychczas schematyzacyi i zestawienie wa
hań osobnikowych na rozmaitych stadyach—  
wskazać powinno, które narządy lub okolice 
zarodka podlegają bardziej, a które mniej —  
zboczeniom, zatem które można uważać za 
bardziej stałe i dominujące, lub też za nie
ustalone i podrzędne w mechanizmie proce
sów rozwojowych. W  rozważaniach nad 
tem, jakie utwory zarodkowe są objawem 
palingenetycznym, odtwarzającym historyę 
danej grupy zwierzęcej, a jakie znów przed
stawiają wytw ór cenogenetycznego przysto
sowania do życia embryonalnego—badanie 
zboczeń osobnikowych również może być 
bardzo ważnem, często bowiem w  rzadkich 
tylko osobnikowych zboczeniach odcyfro- 
wać można jakiś doniosły utwór palingene- 
tyczny, który w znacznej większości zarod
ków danego zwierzęcia już się zatracił i nie 
bywa obejmowany przez jego  „normę" roz
wojową.

Co dotyczę znaczenia wahań indywidual
nych dla metod embryologii doświadczal
nych, to sprawa ta, zdaje się, jest dosyć ja 
sną z tego, cośmy już wyżej powiedzieli.

Na zakończenie zwrócić jeszcze musimy 
uwagę, że sprawa indywidualności rozwojo
wej jest niezwykle doniosła i z tego jeszcze 
względu, że na tym  tylko gruncie możliwem 
jest zespolenie celów i metod dwu dotych
czas odmiennych dziedzin badania: embryo
log ii „normalnej11 i teratologii, a właściwie 
teratogenii. Widzieliśmy, że zapożyczając 
od teratologii metodę badania zboczeń osob
nikowych, embryologia normalna może zna
komicie rozszerzyć swoje horyzonty i pogłę
bić metody. Z drugiej strony i teratologia, 
dotąd dość mało zagłębiająca się w badanie 
rozwoju form  potwornych, szczególniej na 
wcześniejszych stadyach rozwoju, a rozpo
rządzająca natomiast ogromnym materya- 
łem, dotyczącym potworów rozwiniętych,

skorzysta niewątpliwie z wyników badań 
nad wahaniami zarodkowemi. N ie ulega 
bowiem wątpliwości, że w różnych okresach 
rozwoju różne okolice zarodka podlegają 
w stopniu niejednakowym pewnym waha
niom indywidualnym, które przejść mogą 
łatwo w wybujanie potworne. Określenie 
form  tych zboczeń, czasu ich ukazywania 
się, ich względnej częstości i zależności od 
w pływ ów  zewnętrznych lub wewnętrznych 
(dziedziczność) dostarczy bezwątpienia nie
zmiernie cennych wskazówek zarówno dla 
zrozumienia mechanizmu tworzenia się róż
nych typów potworności, jak i praw, rzą
dzących rozwojem osobników normalnych. 
W  zasadzie bowiem rozwój, jako proces bio
logiczny, podlega jednym i tym samym pra
wom bez względu na to, czy ostatecznie 
powstająca istota będzie „normalną" lub też 

„potworną . ,Jan Titr.

C ZY IS T N IE J E  W  N A T U R Z E  

RU CH  B E ZW ZG LĘ D N Y?

(Dokończenie).

Teraz, kiedy już wiemy, że zwykły sposób 
wyrażania się w istocie rzeczy nie posiada 
wcale znaczenia naukowego, postaramy się 
zbadać, do jakich nowych wniosków może 
nas doprowadzić słynne doświadczenie Fou- 
caulta?

Dostrzeżenia Tychona de Brahego, na któ
rych Kepler oparł swoje prawa ruchów pla
netarnych, czynione były w przypuszczeniu, 
że ruchy te rozważamy w stosunku do 
gwiazd, jako układu bezwględnie stałego 
(solide stellaire).

„Prawo ciążenia powszechnego, które po
znaliśmy drogą dokładniejszego rozważania 
praw Keplera, a które jest prawem ściślej- 
szem i bardziej ogólnem, stanowi jednak 
również tylko wniosek matematyczny, obwa- 
runkowany przypuszczeniem, że rozważamy 
ruchy planet w  stosunku do niewzruszonego 
układu gwiazdowego. A  więc tylko w sto
sunku do tego układu możemy bezbłędnie 
twierdzić, że ziemia posiada ruch wirowy.

„A le  dwa te zjawiska, ruchu wirowego 
ziemi i ciążenia powszechnego, znane są już
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od czasów Newtona, a zatem, właściwie mó
wiąc nie potrzebujemy już uciekać się do 
żadnych doświadczeń ziemskich w celu 
stwierdzenia tych prawd.

„Zboczenie płaszczyzny ruchu wahadła, 
dostrzeżone po raz pierwszy w roku 1851, 
samo przez się było istotnie zjawiskiem no- 
wem, jakkolwiek uważać je  należy tylko ja 
ko następstwo praw, znanych dawniej.

„Przed datą owego odkrycia za dowód ru
chu wirowego ziemi w stosunku do gwiazd 
stałych uważano dzienny obrót sfery gwiaź
dzistej dokoła samej ziemi. Inaczej mó
wiąc, dowodów tego ruchu „ stosunkowego“ 
szukano w  zjawiskach, które zachodzą poza 
obrębem globu ziemskiego i nikt, nawet naj- 
upartsi sceptycy, nie uważali tego dowodu 
za niewystarczający. Obecnie, skutkiem do
strzeżonego odchylenia płaszczyzny waha
dła, mamy nowy dowód tejże prawdy, za
czerpnięty ze zjawisk ziemskich. Nadmienić 
jednak należy, że nowy ten dowód nie usu
wa wcale zasadniczego twierdzenia o wzglę
dności wszelkich ruchów, a więc, właściwie 
mówiąc, stanowi tylko nieco odmienny spo
sób stwierdzenia prawdy oddawna znanej.

„Z  innych zato względów doświadczenie 
Foucaulta wzbogaciło nieco naszę wiedzę 
dotyczącą poznania praw ciążenia powszech
nego i ruchu wirowego ziemi. A  mianowi
cie drogą doświadczeń z wahadłem zdołano 
poznać dokładniej stosunkowy wpływ  ciąże
nia i ruchu wirowego na ruchy pewnych 
punktów powierzchni ziemskiej. Zjawiska 
powyższe pozwoliły nam obliczyć, używając 
terminologii astronomicznej, te zaburzenia 
owych ruchów, które powoduje w nich siła, 
znana w  mechanice pod nazwą siły odśrod
kowej złożonej.

„Zresztą jest to zwykła historya rzeczy: 
kiedy poznajemy pewne prawa fizyczne, to 
narazie zwykle nie jesteśmy w możności 
ogarnąć je  zupełnie dokładnie i skutkiem te
go formułujemy tylko prawo przybliżone, 
to jest część prawa zasadniczą. W  taki, 
np., sposób poznawaliśmy i prawa ruchów 
planetarnych. Wątpliwości nie ulega, że 
odkrycie praw Keplera stanowiło niezmier
ny postęp w  dziedzinie astronomii, jakkol
wiek w istocie rzeczy były to tylko prawa 
przybliżone. Dokładniejsze badanie faktów 
przekonało nas z czasem, że nietylko samo

słońce wywiera wpływ przyciągający, nor
mując ruchy planety, ale że dla dokładnego 
poznania tych ruchów należy mieć również 
na względzie w pływ y planet innych, ciąże
nie całego układu. Podobnie też i co do 
wahadła, poznano naprzód prawa wahania 
w płaszczyźnie pionowej i dopiero następnie 
zdołano stwierdzić istnienie tak zwanej siły 
odśrodkowej złożonej, która powoduje po
wolną, ale nieustanną zmianę tej płasz
czyzny “ .

Takie są w ogólnych zarysach zarzuty, 
które prof. E. Pasąuier czyni co do ściśle 
naukowego znaczenia doświadczenia Fou
caulta.

Otóż przedewszystkiem muszę tu zazna
czyć, że co do samego doświadczenia zga
dzam się najzupełniej z autorem. Ruchy 
naszej planety są już tak ściśle udowodnio
ne drogą rachunków astronomicznych, że 
doświadczenie bezpośrednie staje się tu istot
nie niemal zbytecznem, gdyż żadnych no
wych, nieznanych dotąd praw nie odkrywa, 
a stwierdza tylko raz jeszcze prawdę oddaw
na już znaną. Pomimo to jednak nie prze
staje ono być nadzwyczaj ciekawem, a nad
to posiada tę ważną zaletę, że przemawia 
bezpośrednio do naszych zmysłów i czyni 
widocznym ów ruch, o którego istnieniu je 
steśmy wprawdzie przekonani, ale nie może
my go dostrzegać zmysłowo z tego powodu, 
że sami w nim bierzemy udział, jak podróż
ny znajdujący się w  wagonie, lub na pokła
dzie statku.

Z  drugiej strony nie przypuszczam ani na 
chwilę, ażeby szanowny profesor mógł istot
nie wątpić o realności ruchu wirowego zie
mi. A  więc do czego właściwie dąży cała 
jego argumentacya?

Cel jej, jak sądzę, polega na udowodnieniu 
twierdzenia zasadniczego, że „ruch bezwględ- 
ny w  naturze nie istnieje wcale“ , a dostrze
gamy w  niej tylko objawy ruchu stosunko
wego.

Wątpliwości nie ulega, że człowiek może 
dostrzegać wyłącznie tylko ruchy względne, 
a to z tego powodu, że cały nasz wszech
świat składa się z ciał pozostających w  usta
wicznym ruchu jedne względem drugich.

Z drugiej jednak strony teoretycznie mo- 
! żemy badać samę istotę rzeczy, i autor zarzu- 
! tów, będąc odmiennego zdania i zaprzeczając
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zupełnie samej możliwości istnienia rucliu 
bezwględnego, przekracza, jak mi się zdaje, 
granice zdrowej filozofii. Że cytaty podane 
przezeń wyżej są zupełnie słuszne, jako defi- 
nicye niezbędne w teoretycznym wykładzie 
mechaniki, lub matematyki, o to nie myśli
my się spierać. Jednakże myśliciel, który 
podnosi owe definicye do znaczenia zasady 
filozoficznej, wykracza przeciwko praw
dzie, i sądzimy, że istotnie w poglądzie ta
kim tkwi najniekonsekwentniejszy antro- 
pomorfizm. My, synowie ziemi, z naszą 
nieudolną, ograniczoną organizacyą, nie ma
my najmniejszego prawa poczytywać nasze 
wnioski i zależne od zmysłów wrażenia za 
wystarczające kry tery um do poznania istoty 
rzeczy. Istoty tej nie znamy wcale i nigdy 
poznać jej nie zdołamy; zmysły nasze dają 
nam tylko pewne pozory, pewne objawy 
względne, zależne zupełnie od natury nasze
go organizmu i z pod tego niewolnictwa wy
zwolić się nie zdołamy.

Otóż człowiek może postrzegać i spraw
dzać doświadczalnie tylko ruchy względne. 
A le  czegóż to dowodzi?

Czy sam ten fakt, że pewnego ruchu nie 
zdołamy ani dostrzedz ani też w inny spo
sób sprawdzić, miałby już eo ipso dowodzić, 
że ruch taki istnieć nie może?

W eźm y przykład. W yobraźm y sobie 
przestrzeń zupełnie próżną bez żadnej gw iaz
dy. W  przestrzeń tę rzucamy kulę, posia
dającą szybkość stu kilometrów na sekundę. 
Ponieważ w danych warunkach nie mamy 
żadnego sprawdzianu (bo wyobrażamy sobie 
obserwatora idealnego), żadnego układu po
równawczego, przeto ruchu kuli sprawdzić 
nie możemy. Czy więc powinniśmy przy
puścić, jak chce tego prof. Pasąuier, że ruch j 
w  danym razie nie istnieje i kula nasza po
zostaje w spoczynku? Istotnie z punktu { 
widzenia ściśle geometrycznego możnaby 
tak twierdzić, gdyż wobec braku sprawdzia
nu samo pojęcie o ruchu i o jego  kierunku, 
szybkości i t. d. staje się niemożliwem. A le  
wprowadzamy do naszego przykładu pewną 
zmianę. Otóż wyobraźmy sobie, że w kie
runku ruchu naszej kuli powstaje naraz sta- ; 
Iowa przegroda, która przedtem nie istniała. 
W  chwili zetknięcia kuli z przegrodą ruch 
postępowy ustaje i zamienia się na ciepło 
i światło. Powstaje zatem nowe pytanie:

czy mamy prawo przypuścić, że właśnie 
owo zjawienie się przegrody stalowej powo
łało do realnego bytu ruch, który przedtem 
nie istniał? Czy również ta przegroda w y
tworzyła jego kierunek? Czy ona nadała 
szybkość początkową naszej kuli i wywołała 
z nicości mv2? M e  sądzimy, ażeby tak być 
mogło. A  więc mamy niezaprzeczone pra
wo i możność wyobrazić sobie kulę, rzuconą 
w przestrzeń z pewną szybkością początko
wą i kula taka pozostanie w ruchu bez
względnym, niezależnie od tego, czy w  prze
strzeni będą ciała inne i czy obserwator bę
dzie, lub nie będzie w możności sprawdzić 
jego  szybkość i kierunek. Bo wszakże samo 
zetknięcie, o którem mówiliśmy, nie może 
być uważanem za siłę twórczą ruchu, jego 
szybkości i kierunku. Możemy wprawdzie 
powiedzieć, że w danych warunkach kula 
dla nas pozostaje „jakby bez ruchu“ ; będzie 
to jednak wnioskiem tylko subjekty wnym, 
w istocie zaś rzeczy ruch istnieje od chwili 
rzucenia kuli w przestrzeń.

A  zatem ruch bezwzględny może istnieć 
w  naturze, istnieć zupełnie realnie, jakkol
wiek geometrycznie określić go nie zdoła
my. I  odwrotnie, jakkolwiek ruch danego 
ciała jest względnym, o ile go rozważamy 
w stosunku do ciał innych, pomimo to jed
nak nie przestaje on być ruchem istotnym 
w samym sobie i nie w idzimy w  tem twier
dzeniu ani naukowego nonsensu, ani sprzecz
ności. Równie też i wszelkie wymiary, któ
re stosujemy w nauce, posiadają tylko wzglę
dne znaczenie, zależne od naszych zmysłów, 
a pomimo to jednak przestrzeń bezwzględna 
istnieje realnie, chociaż zbadać jej natury, 
ani określić geometrycznie nie możemy.

Dodam tu jeszcze jeden przykład, mający 
bliższą styczność z przedmiotem początko
wym  niniejszej rozprawy, a mianowicie wra
cam do ruchu wirowego ziemi. Przypuść
my tedy, że wszystkie ciała niebieskie naraz 
znikły i że nasza planeta pozostała w prze
strzeni bezwględnie próżnej, nie przestając 
jednak wirować dokoła własnej osi. Otóż 
ponieważ ruch taki byłby, rzecz oczywista, 
ruchem bezwzględnym, przeto zdaniem ma
tematyków przestałby on istnieć realnie. 
Śmiem jednak myśleć inaczej, ponieważ 
w ostatecznym rezultacie ów ruch nieistnie- 

| jący jakoby realnie, wywołałby jednak zu-
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pełnie realne spłaszczenie globu, a mieszkań
cy ziemi drogą pomiarów geodezyjnych mo
gliby je  ściśle obliczyć. Sam p. Poincare 
zgadza się poniekąd z tym wnioskiem. „Zda
wałoby się— powiada on—że w ten sposób 
mogłaby być udowodnioną bezwzględność ru
chu w irowego ziemi. W idzim y tu wprawdzie 
fakt niezgodny z zasadniczemi podstawami 
filozofii, jednakże fizyka musi go uwzględ
nić. W iem y skądinąd, że na tej właśnie j  

podstawie Newton doszedł do wniosku J  

o istnieniu przestrzeni bezwzględnej. Bądź 
co bądź jednak matematyka teoretyczna nie 
może uznać takiego sposobu zapatrywania 
się“ . W  dalszym ciągu rozprawy słynny 
matematyk podaje szczegółowo stwierdzają
cą jego zdanie geometryczną analizę kwestyi.

N ie przeczę, że pod względem geometrycz
nym napotykamy tu cały szereg trudności 
nieprzezwyciężonych; z drugiej jednak stro
ny wyznać muszę, że mi się wydaje rzeczą 
logicznie niemożliwą twierdzić na tej jedy
nie podstawie, że wszelki ruch wogóle nie 
posiada bytu realnego, albo też, że prze
strzeń istnieć może tylko w stosunku do za
pełniających ją  ciał materyalnych. Prawda, 
że, wygłaszając powyższe teorye, pozostaję 
w sprzeczności z uznaną powagą naukową 
takich wybitnych matematyków i myślicieli, 
jakimi są bez wątpienia pp. Poincare, Appel, 
Chappuis, Pasąuier i wielu, wielu innych, 
a to znaczy niemal tyle, co nie mieć słuszno
ści; pociesza mnie jednak ten wzgląd, że 
mam przynajmniej Newtona za sobą. Osta
tecznie zaś co do ruchu wirowego ziemi do
dam tylko, że ci uczeni, których zdaniem 
można jeszcze wątpić o realnem jego istnie
niu, robią na mnie wrażenie ludzi, którzy 
dla przepędzenia czasu czynią sobie dowcip
ną igraszkę naukową.

Wnioski.— Popierwsze: doświadczenie, w y
konane w Panteonie, pomijając wszelkie za
rzuty, pozostaje doświadczeniem wspania- 
łem i pomnikowem, jakkolwiek nie było ono 
potrzebne niezbędnie dla udowodnienia ru
chu wirowego ziemi, który został już dosta
tecznie stwierdzony drogą dostrzeżeń astro
nomicznych. Bądź co bądź jednak doświad
czenie Eoucaulta stanowi nadzwyczaj cieka
wą i ładną demonstrancyę tej prawdy. Po- 
wtóre: Niezależnie od niewątpliwej względ
ności ludzkich pojęć i pomiarów, ruch bez

względny nie jest czczym tylko i nie posia
dającym żadnego znaczenia wyrazem, ale 
istnieje realnie.

Paweł Trzciński.

S . S C H W E N D E N E H ,  

prof. uniw. w Berlinie.

OBECNY S T A N  N A U K I 

O POCHODZENIU  G A T U N K Ó W  

W  B O TAN IC E .

(W ed łu g  odczytu w ciągu kursu wakacyjnego dla nauczycieli szkół 

wyższych).

(Dokończenie).

Zwracam się teraz do teoryi bezpośrednie
go działania według Niigelego. Że ta teorya 
opiera się na faktach, które nie dozwalają 
innego tłumaczenia,* wynika już z przykła
dów, które przytoczyłem we wstępie do cha
rakterystyki zmian tu należących. Tu trze
ba uważać jako ustalone, że wskutek zmie
nionych warunków w roślinie samej wyswa- 
badzają się siły, które bezpośrednio wytwa
rzają celowe wykształcenie się tkanek i orga
nów, a więc sprowadzają to, co się nazywa 
przystosowaniem bez żadnych zboczeń.

Na dowód, że przyjęcie takiego działania 
odnosi się nietylko do pojedynczych przy
padków, ale posiada ogólniejsze znaczenie, 
przytoczymy tu inne wywody. Trzeba naj
pierw przypomnieć to, że bardziej obwodowe 
lub bardziej centralne położenie tkanki me
chanicznej wyłącznie zależy od tego, czy od
powiednie organy odznaczać się mają odpor
nością przeciw ciągnieniu, skrzywieniu lub 
zgięciu. Zależnie od tego, czy w  danym 
kawałku pnia trafia się jedno albo drugie, 
zjawiają się te tkanki, nawet w przekroju 
analogicznym, przesunięte w bardzo pokaź
nej liczbie na wewnątrz lub na zewnątrz; ca
ły  obraz przekroju poprzecznego zmienia się 
zależnie od sposobu działania czynników 
mechanicznych.

Drugim godnym uwagi faktem jest wystę
powanie pochwy ochronnej (endodermis) 
w  organach łodygi, które rosną w ziemi lub 
w wodzie. Ponieważ znamy przypadki, że 
w  niektórych razach nie rozwijają się wcale
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takie pochwy, stąd nasuwa się przypuszcze
nie, że rozwój ich jest w  związku ze zmie- 
nionemi warunkami życia, więc daje się 
sprowadzić do bezpośredniego oddziaływa
nia otoczenia. Doświadczenia, w których 
zwykłe pędy liściaste rosły przez jakiś czas 
w doniczce napełnionej ziemią, wykazały też 
rzeczywiście małe zmiany w kierunku po
czynającego się tworzenia pochwy, gdyż po
jedyncze komórki lub szeregi komórek, 
w odpowiednich miejscach nazewnątrz wiąz
ki naczyń, po doświadczeniu były skorkowa- 
ciałe. N ie można się spodziewać na tej dro
dze dalej idącego różnicowania, bo w  nieod- 
powiedniem środowisku doświadczenie zbyt 
krótko może się odbywać. Bardzo prawdo
podobnie różnorodne osobliwości budowy 
anatomicznej kserofitów można też przy
pisać bezpośredniemu oddziaływaniu w pły
wów klimatycznych. Zaliczam tu znane 
tworzenie się rynienek u janowców  (G cni - 
stae), Casuarinae i t. d. i będące z tem 
w związku występowanie pod naskórkiem że
ber szkieletowych, dalej przekształcenie po
jedyńczych komórek palisadowych w  mocne 
poprzeczne elementy szkieletowe, wtrącone 
słupkowato pomiędzy tkanki asymilacyjne, 
wskutek zesztywnienia wszystkich komórek 
palisadowych przez silne listwy włókniste 
(Cycas), zagłębienie się otworów szparko
wych. A  może powstawanie takich cech 
objaśniać trzeba przez selekcyę? N ie moż
na przecież przyjmować, żeby np. miękisz 
bez szczególnej pobudki miał dążność do 
wytwarzania elementów zwiększających 
sztywność ścian, która to dążność byłaby 
poparta następnie przez dalej trwający do
bór. Takich zmian w żadnym razie się nie 
widzi, one egzystują tylko w wyobraźni. To 
samo dotyczę i innych osobliwości sucho- 
rostów (kserofitów).

W yn ik i doświadczeń odnoszących się do 
zagłębiania otworów szparkowych mogą być 
wyjaśnione tylko w myśl bezpośredniego 
oddziaływania. W edług spostrzeżeń Hol- 
termanna rośliny mangrowiowe (Rhizopho- 
ra mucronata, Sonneratia acida i t. d.), któ
re w  ogrodzie botanicznym w  Peradenigu 
na Cejlonie zostały zasadzone, wykazywały 
właśnie w budowie liści wyraźne zboczenia 
od zwykłego typu, które konstatować moż
na w  naturalnych miejscach pobytu. „Skór

ka (cuticula) była wyraźnie cieńsza, komór
ki śluzowe zanikły, otwory szparkowate by
ły  poczęści wcale nie wgłębione14. Podob
nych zmian, aż do zniknięcia wgłębień w ra
zie jednakowego obchodzenia się doznawały 
i liście A loe vera. Doświadczeń odnoszą
cych się do wyżej wspomnianych rynienek 
janowców (Genistae) i t. d. nie przeprowa
dzono dotąd. Zachodzi przeto pytanie, czy 
zdolność reakcyjna w  stosunku do czynni
ków zewnętrznych tak samo wyraźnie tu 
wystąpiłaby jak np. u przedstawicieli roślin
ności mangrowiowej. Że jednakże rynienki 
służą do tego samego zadania fizyologiczne- 
go co i wgłębienia pojedyńczych otworów 
szparkowatych, musi się przeto uważać za 
prawdopobne także analogiczne zachowanie 
się zewnętrznych wpływów w stosunku do 
tych ostatnich.

W  sprawie wytwarzania się tkanki musi
my po tem wszy stkiem przyznać daleko idący 
wpływ  bezpośredniemu oddziaływaniu. Nie 
podlega też żadnej wątpliwości, że wiele 
powstałych w  taki sposób cech jest odziedzi
czanych przez potomstwo i wskutek tego 
występują one i w naszych cieplarniach, 
choć warunki życiowe są tu zasadniczo róż
ne, Na pytanie, tak obszernie rozbierane, 
czy cechy nabyte dadzą się przenieść dzie
dzicznie, trzeba tu odpowiedzieć twierdząco. 
Dla teoryi bezpośredniego oddziaływania 
jest to samo przez się zrozumiałe.

Z takiem pojmowaniem łączy się trudność 
rozróżniania cech powstałych pod wpływem 
czynników zewnętrznych, więc „cech przy
stosowania “ od tak zwanych „cech organi- 
zacyi“ , dla których dziedziczenie jest pra
widłem przyjętem. A  przecie to rozróżnie
nie jest teoretycznie niezbędne, chociaż 
w  praktyce niezawsze łatwo daje się prze
prowadzić. Są bezwątpienia cechy, które 
charakteryzują wysokość organizacyjną da
nej rośliny i zawdzięczają swój początek 
zdolności plazmy do różnicowania się dal
szego. Także i charakterystyczne, zależne 
od umiejscowienia, stosunki określonych 
tkanek, jak np. wiązki łyka miękkiego 
(leptom) i drewna w  łodydze i korzeniu, 
rozłożenie licznych wiązek przewodnich na 
całym przekroju poprzecznym u jednoli- 
ściennych i jeszcze inne właściwości są 
niewątpliwie cechami organizacyjnemi. A le
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po czem poznać te cechy w wątpliwych 
przypadkach?

Poprzednio zwróciłem uwagę na pochwy 
ochronne podziemnych organów osiowych 
i oznaczyłem je  dla roślin, które wogóle ta
kich pochw nie wykazują, jako prawdopob- 
ne następstwo przystosowywania się. A le 
są rodziny rośli u, w których prawidłowe 
pochwy ochronne spotyka się także i w nadr 
ziemnych organach, tak np. u Eąuisetacae, 
Cyperaceae, Juncaceae, Primulaceae, Campa- 
nulaceae, Compositae i t.d., a tu jakiejkolwiek 
zależności od zewnętrznych czynników nie 
można stwierdzić. Dla roślin błotnych da
łoby się jeszcze wyprowadzić pokrewieństwo 
biologiczne z roślinami wodnemi, ale do 
Campanulaceae, Primulaceae i Compositae 
nie daje się to zastosować Jak zatem trzeba 
takie zjawisko tłumaczyć?

Na trudności tego rodzaju natrafia się czę
sto w  anatomii porównawczej, a muszę do
dać, że i systematyk ma nieraz z niemi do 
walczenia. Ścisłe odróżnianie dwu rodza
jów  cech t, zw. organizacyjnych i cech na
bytych drogą przystosowania nie jest bynaj
mniej tak łatwem, jak się a priori zdawało. 
Niektórzy autorowie wyrokują o tem zanad
to lekkomyślnie.

Spotyka się cechy, których powstanie nie 
ma związku z zewnętrznemi stosunkami ży- 
ciowemi, lecz tem nie mniej należą one do cech 
organizmu, o których jednak nie można po
wiedzieć, że one dziedzicznie zostały utrwa
lone. Do tych należy np. liczba okółków 
w zakresie liści i kwiatów. Jak często, w ra
zie bujnego wzrostu dwuczłonkowe okółki 
listne przechodzą w trójczłonkowe, tak samo 
na pędzie tej samej rośliny pięciokrotne 
kwiaty w  czterokrotne (Ruta), czterokrotne 
w  trójkrotne (Asperula) i t. d. W  innych 
razach wprawdzie stosunek liczbowy u indy
widuów tego samego gatunku pozostaje sta
łym. zmienia się jednak w zakresie rodzaju 
(Potentilla, Gentiana) I  środkowe położe
nie owocolistków u zależni dwuowocolistnej 
okazuje się tu i owdzie zmiennem (Aceri- 
neae, Solaneae) jakkolwiek ono widocznie nie 
zależy od przystosowania.

A le jakkolwiek myślałoby się o pojedyń- 
czych faktach, zawsze jest pewnem, że „bez
pośrednie przystosowanie11 wśród wolnej na
tury ma wybitne znaczenie ze względu na

tworzenie się nowych form i uwydatnienie 
cech odpowiednich. K to  wie, czy niektóre 
z pozornie najistotniejszych cech organizmu 
nie powstały przez bezpośrednie działanie 
w dawno minionych czasach i odtąd stały 
się dziedzicznemi? Jeżeli np. korzeń, jak 
mniema Nageli !), powstał z jakiegoś pod
ziemnego liścia, wtedy staje się samo przez 
się zrozumiałą przemiana obrazu anatomicz
nego przekroju wskutek zmienionego trybu 
życia.

Jeżeli mam wreszcie rozpatrzeć w krótko
ści teoryę mutacyi H. de Yriesa, o której 
pojawił się niedawno spory tom ósemkowe
go formatu, to nie mogę jej odmówić uzna
nia, że opiera się na starannej obserwacyi 
i że uzasadnia rzeczywiście powstanie zmian 
nowych. I  krytyka, którą autor stosuje do 
darwinowskiej teoryi selekcyi jest słuszną 
w najgłówniejszych rzeczach. A le jedno- 
stronnem wydaje mi się założenie, że odtąd 
wszystko, co dotyczy zmian wśród natury, 
można będzie objaśnić przez przyjętą bezkie- 
runkową mutacyę. Z tem nieograniczonem 
sainowładztwem mutacyi nie mogę się pogo
dzić. Obok niej, według mego przeświad
czenia, zawsze bezpośrednie oddziaływanie 
będzie wywierało wpływ daleko idący, w nie
których zaś zakresach przeważający. Jeżeli 
nawet przyjmiemy, że mutacya przyniesie 
nietylko nowe zdolne do życia formy, ale 
przy okazyi także i wybitnie pożyteczne ce
chy, któreby się szeregowały wraz z powsta- 
łemi wskutek bezpośredniego przystosowy
wania się, to i tak w całości okazuje się ma
ło zadawalniającem objaśnienie przez przy
padek powstawania powszechnie znanej ce
lowości, z którą się wszędzie w naturze ży
jącej spotykamy.

Łączny rezultat zatem naszych rozważań 
da się krótko wyrazić w taki sposób, że 
próżnem usiłowaniem jest starać się sprowa
dzić do jednej jedynej zasady tworzenie się 
nowych form w państwie roślinnem. Hete- 
rogeneza może mieć w licznych przypad
kach swoje uzasadnienie, ale obok niej 
i bezpośrednie oddziaływanie także wywiera 
wpływ  daleko idący. W yjątkowo przyjąć 
trzeba pod uwagę i krzyżowanie, jako czyn
nik tworzenia się nowych form, ale w każ-

x) Isauka o pochodzeniu, str. 142.
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razie, w bardzo ograniczonym zakresie skoro 
rozważamy tylko mieszańców7 utrwalonych. 
Dla selekcyi naturalnej w  znaczeniu darwi- 
nowskiem nie podano dowodu, że prowadzi 
ona bezpośrednio do nowych form i utrwala 
je  z czasem coraz bardziej. A le  bezwątpie- 
nia ogólne współzawodnictwo gnębi i nisz
czy wszystko, co jest niezdolnem do życia 
i dostarcza w ten sposób silniejszym współ
zawodnikom więcej przestrzeni do pomnoże
nia liczby indywiduów, a tem samem do 
utwierdzenia zmienności. Że w końcu or
ganizmy stopniowo się wznoszą, dążą, do 
coraz większego zróżnicowania organów 
i tkanek, leży to w  siłach molekularnych 
plazmy żyjącej, której działania wszakże do 
czasu nie widzimy.

Z powyżej powiedzianego wynika, że róż
ne teorye, jakie przeprowadziłem tylko ze 
względu na przejścia, które w  powstawaniu 
nowych form  trzeba przyjąć za decydujące, 
pochodzą jedne od drugiej. A le  idea pocho
dzenia gatunków, t. j. przeświadczenie że 
rośliny wyższe od niżej stojących, że nowe 
formy powstały od już istniejących, jest 
wspólna wszystkim tym  teoryom i mogę do
dać, że idea ta w kołach przyrodoznawstwa 
230 dziś dzień cieszy się największem uzna
niem.

Że tak jest, mamy to do zawdzięczenia 
bezsprzecznie przedewszystkiem Darwinowi. 
M e  to, żeby on był twórcą myśli o pocho
dzeniu gatunków, ale to, że ją  niejako z za
pomnienia wydobył, siłą ducha swego oży
w ił i przez rozległe studya do powszechnego 
znaczenia doprowadził.

Jakie przesądy, jakie przeciwdziałania by
ły  tu do przezwyciężenia, pojąć łatwo, gdy 
przypomnimy niektóre fakty, odnoszące się ! 
do historyi pojęć o pochodzeniu gatunków.

Cofam się aż do Lineusza. W ie lk i refor
mator botaniki opisowej okazywał w  naszej 
kwestyi całkiem średniowieczny sposób m y
ślenia. Jego punkt wyjścia był w najgłów 
niejszych zarysach biblijny: wszechmogący 
Stwórca (Creator omnipotens) stworzył ro
śliny. A le przez długi czas Lineusz był 
niezdecydowany, czy ma uważać gatunki, [ 
czy rodzaje za pierwsze dzieło Stwórcy. 
W  późniejszych swoich pismach oświadczył 
się za gatunkiem w tych słowach: ,,Species 
tot numeramus, quot diversae formae sunt

creatae“ . Małe zmiany indywidualne, które 
odróżniałem na wstępie, jako pierwszą grupę 
zmian, mało go obchodziły. Znał je wpraw
dzie, zalecał jednak uczniom swoim nie zaj
mować się tego rodzaju drobnostkami. „Va- 
rietates levissimas non curat botanicus“ .

Następcy Lineusza hołdowali temu same
mu poglądowi. I  oni byli przekonani, że 
gatunki tak jak je dziś widzimy, wyszły 
z ręki Stwórcy. Tak, nauka o stałości tych
że podniesioną została do formalnego do
gmatu. 0  pochodzeniu gatunków nie mo
gło być w  takich okolicznościach nawet 
mowy.

W  połowie X IX  stulecia Jordan i jego 
szkoła zaznaczyli, że Lineuszowe gatunki 
po większej części nie są naturalnemi jed
nostkami, tylko zbiorem gatunków, które 
się składają z kilku, nieraz z wielu elemen
tarnych gatunków. Jordan nawet sam ho
dował takie rodzaje całemi latami i znalazł 
je  niezmienionemi, t. j. niezdolnemi do w y 
prowadzenia nowych form. W ywnioskował 
stąd, że nie Lineuszowe, ale jego rodzaje zo
stały od początku stworzone. O pochodze
niu jednak nie było mowy.

Tymczasem zdobyły sobie pewne uznanie 
bardziej filozoficznie traktowane dzieła La- 
marcka i Geoffroy St. Hilairea, którzy obaj 
występowali w  myśl pochodzenia gatun
ków. A le  żadne z tych dział nie miało de
cydującego znaczenia. Tak samo było 
z t. zw. poprzednikami Darwina, którzy 
przyjęli pochodzenie nowych gatunków od 
innych czyli tworzenie się odmian rodzajów. 
Tak więc Darwinowi danem było naukę 
o pochodzeniu na nowo ugruntować, zw y
cięsko wyjść- z walki o nią, i trwale ustalić 
w naukach biologicznych. To jest nieśmier
telna jego zasługą.

Tłum. D . T.

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

—  Najnowsze obserwacye spektroskopowe  
gwiazd Nowych. Prof. C. D. Perrine dokonał 
świeżo w obserwatoryum im. Licka, zapomocą 
przyrządu spektroskopowego bez szczeliny zwią
zanego z reflektorem Crossleya, rozmaitych zdjęć 
widm kilku gwiazd Nowych.
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Widmo Nowej Woźnicy (która zabłysła w ro- ; 
ku 1892), otrzymane, w końcu sierpnia przez pię
ciogodzinną, ekspozycyę, wykazuje bardzo po
ważną różnicę w zestawieniu z ostatniemi zdjęcia
mi (z r. 1901), albowiem główna linia mgławicz- 
na X 501 zupełnie znikła. Linie X 462, X 434 
i H(3 osłabły w porównaniu z widmem ciągłem. 
Wielkość Nowej wynosi obecnie 14.

Zmiany zaszły również w widmie Nowej Per- 
seusza (obserwowanej po raz pierwszy w ro
ku 1901). Gdy przed dwu laty linia X 346 by
ła drugą z rzędu pod względem blasku, obecnie 
jest ona zaledwie dostrzegalną; linii X 339, która 
dawniej była też bardzo jasna, teraz zupełnie nie- 
podobno było znaleźć. Linię H[j również z trud
nością można dotrzedz, zaś linia H 8 oraz główna 
linia mgławiczna X 501 zmieniły się bardzo mało. 
30 lipca oceniano wielkość Nowej na 11,5 do 12.

Linia X 501 widma Nowej Bliźniąt stała się 
względnie jaśniejsza, natomiast Hp przybladła. 
Najbardziej błyszczącą linią widma jest X434. Od 
końca kwietnia daje się zauważyć silne wzmoc
nienie blasku w okolicy odpowiadającej długości 
fali 346. Linia X 339 jest zupełnie nieobecna, 
co niebardzo się rzuca w oczy, wobec małego bla
sku linii sąsiedniej X 346.

Nowa Woźnicy znajduje się więc obecnie 
w tem samem stadyum rozwoju, do którego do
szła już od pewnego czasu Nowa Łabędzia (1876), 
t. j. posiada, podobnie jak zwyczajne gwiazdy, 
widmo ciągłe bez linij jasnych.

(Bulletin 48 Obserwatoryum im. Licka).
m . h. li.

—  Położenie gwiazd za 5 0 0 0  lat. Według
ciekawego artykułu, pomieszczonego przez H. N. 
Russella w czasopiśmie Scientific American, ani 
wygląd ogólny nieba, ani kształty gwiazdozbio
rów nie będą się prawie wcale różniły od obec
nego swego stanu, podobnie jak oglądane przez 
nas dziś gwiazdozbiory są takie same niemal, jak 
te, na które patrzali egipcyanie i chaldejczycy. 
Wszelako postrzedz wówczas będzie można dwie 
lub trzy zmiany: Syryusz przesunie się o dwa 
stopnie na południe; Arktur znajdować się będzie 
o blizko 3 1/2 stopnia bliżej Epi Panny; a i (3 Cen
taura, odległe dziś od siebie o 5 stopni, przesuną 
się tak, że po upływie około 4500 lat a znajdzie 
się między nami a f  i pozorna odległość spadnie 
do bardzo małego ułamka obecnej swej wartości, 
a prosta, która je  łączy, tworzyć będzie wów
czas kąt prosty względem obecnego swego poło- j 
żenią. Do tego tylko sprowadzają się wszystkie 
poprawki, które potomkowie nasi za 5000 lat bę
dą musieli wprowadzić do naszych map nieba.

m. h. li.

—  Średnica Neptuna. 0. W . W irtz z Stras
burga ogłasza w Astr. Nachr. wyniki seryi po
miarów średnicy Neptuna, przeprowadzanych 
w okresie od grudnia 1902 do marca 1903 r.

Jako wyrnik średni czterdziestu dziewięciu po
miarów, dokonanych w ciągu dwudziestu sześciu 
wieczorów, otrzymał on 2,303'' z możliwym błę
dem ±  0,044".

Przyjmując za wartość paralaksy słonecznej 
8,80" oraz Besselowskie rozmiary ziemi, liczba 
powyższa daje, jako rzeczywistą średnicę Neptu
na 50 251 /.»«, a jako średnią gęstość planety 
1,54 (woda — 1), przyczem gęstość ziemi jest 
założona — 5,53.

m. h. li.

—  Plamy słoneczne a zakłócenia magne
tyczne. Na jednem z posiedzeń londyńskiego 
królewskiego Towarzystwa astronomicznego Sid- 
greaves odczytał pracę o związku, zachodzącym 
międzjr plamami słonecznemi a zakłóceniami ma- 
gnetycznemi, na podstawie obserwacyj, zebranych 
w Stonyhurst i Greenwich od r. 1881 do 1898 
włącznie. Głównym przedmiotem pracy tej było 
stwierdzenie istnienia takiego związku, który, lu
bo jest prawdopodobny, wydaje się przecież bar
dziej skomplikowanym niż zwykły stosunek przy
czyny i skutku; albowiem z pomienionych do
strzeżeń wynika, że wielkim perturbacyom ma
gnetycznym towarzyszyły małe plamy i że zdarza
ły się wielkie plamy bez zakłóceń magnetycz
nych. Być może, że istnieje jakaś przyczyna 
wspólna (np. jakiś ośrodek, złożony z ciałek), któ
ra zdolna jest wywoływać przyćmienie w atmosfe
rze słońca i jednocześnie wpływać na igłę magne
sową.
' Po Sidgreavesie prof. Schuster wygłosił swój 
pogląd na tę ciemną jeszcze dziedzinę zjawisk. 
Nie jest on przeciwny hypotezom, byle próbowa
no je w duchu naukowym Mamy na ziemi 
dzienną waryacyę igły magnesowej, większą pod
czas okresów maximum plam, niż w czasie mini
mum; waryacya dzienna jest zapewne wynikiem 
prądów elektrycznych, krążących w górnych 
warstwach atmosfery. Otóż jakaż może zacho
dzić w tych warstwach różnica dla dwu okresów 
maximum i minimum? Na pytanie to odpowia
da prof. Schuster, że górne warstwy atmosfery 
lepiej przewodzą elektryczność w czasie maxi- 
mum niż w czasie minimum. Zgadza się to 
z wielu zaobserwowanemi faktami, np. ze znaną 
peryodycznością zorzy północnej. Stąd do przy
puszczenia ośrodka z ciałek, o którym mówi SiJ- 
greaves, krok jeden tylko; ośrodek ten mogą sta
nowić prądy meteorytów.

Co do bezpośredniego związku między ziemią 
a słońcem, prof. Schuster uważa za ustanowione 
przez rachunki lorda Kelvina, że słońce nie mo
że wysyłać w dal fal elektromagnetycznych, 
zdolnych wywoływać ziemskie burze magne- 

j  tyczne.
Astronom królewski Christie przychylił się rów

nież do wniosków pracy Sidgreavesa.
Sidgreaves nadmienił również o badanym prze- 

| zeń związku między pochodniami słonecznemi 
| a magnetyzmem. Atoli, o ile można sądzić z da-
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nych z okresu czteroletniego, związek ten wydaje 
się wątpliwym.

Wiadomo, że peryody, ustanowione dla plam 
słonecznych, dają się stwierdzić i w' różnych zja
wiskach meteorologicznych i magnetycznych. 
Halni usiłował świeżo wykazać, że można je zau
ważyć również w waryacyach wiekowych elemen
tów ziemi. Plamy posiadają peryod jedenasto
letni oraz inny jeszcze peryod, którego długość, 
niedokładnie jeszcze oznaczona, wynosi lat prze
szło sześćdziesiąt; podobne peryody istnieją, jak 
się zdaje, w waryacyach nachylenia ekliptyki 
i kilku innych elementów oraz w waryacyach 
szerokości ziemskiej. Byłoby to więc przeja
wem istnienia jakiejś siły perturbującej, której 
przyroda jest nam nieznana jeszcze.

(Ciel et Terre). m. h. h.

—  Przystosow yw anie się trzu s tk i do pokar
mów. Liczne spostrzeżenia stwierdzają, że skład 
chemiczny soku trzustkowego zawsze zmienia się 
wskutek podrażnień, wywoływanych przez roz
maitego rodzaju pokarmy; tak np. pokarm, po
zbawiony tłuszczów, przyczynia się do obfitego 
tworzenia się steapsyny.

Według Weinlanda sok trzustkowy dojrzałych 
psów normalnie nie zawiera zupełnie laktozy, 
gdjr tymczasem sok psów, karmionych przez kil
ka dni mlekiem, odznacza się wielką jej ilością. 
Bainbridge w badaniach swoich miał na celu 
poznanie, czy trzustka przystosowuje się do po
żywienia i w  jaki sposób odbywa się przystoso
wanie.

Do doświadczeń użył on mleka, jako pokarmu 
najodpowiedniejszego, ponieważ zawiera ono 
enzym laktazę, zamieniający laktozę na galaktozę 
i dekstrozę. Psy były karmione mlekiem przez 
12— 60 dni, poczem zbadano sok trzustkowy: 
zmieszano go z czystą laktozą i pozostawiono na 
14— 48 godzin w temperaturze 37u; dla kontroli 
wzięto takąż samę ilość laktozy bez soku trzust
kowego.

Badania wykazały, że trzustka psów, karmio
nych mlekiem, wydziela enzym laktazę, w soku 
zaś trzustkowym psów, nie otrzymujących mleka, 
wspomnianego enzymu niepodobna było wykryć. 
Stąd daje się wyprowadzić wniosek, źe trzustka 
przystosowuje się do jakości pokarmu, zmienia
jąc skład swojej wydzieliny. Pozostawała jesz
cze druga kwestya: jak ten proces się odbywa. 
Pawłów i jego zwolennicy utrzymują, że przysto
sowanie polega wprost na mechanizmie nerwo
wym; pogląd Starlinga, że przystosowanie nastę
puje skutkiem pobudzeń natury chemicznej, wy
daje się prawdopodobniejszym.

Doświadczenia stwierdziły, że laktaza stanowi 
normalnie główną część składową śluzu błony 
śluzowej kiszki psów dojrzałych i podczas dyety 
mlecznej ilościowo się zwiększa. Błona śluzowa 
psów, karmionych mlekiem, wprowadzona do 
kiszki psów, które nie otrzymały pokarmu mlecz
nego. pobudza trzustkę do wydzielania laktazy;

| laktoza zaś albo wyciąg z błony śluzowej (otrzy
many przez wygotowanie), zastrzyknięte oddziel
nie, własności tej nie posiadają.

Wyjaśnienia tych faktów obecnie jeszcze nie 
posiadamy, prawdopodobnie jednak, że przez 
działanie błony śluzowej kiszki na laktozę po
wstaje jakiś związek chemiczny, który z prądem 
krwi przedostaje się do trzustki i pobudza ją do 
wytwarzania enzymu — laktazy.

(Naturw. Rund.). Cz. St.

—  Topik. W  sprawozdaniach Towarzystwa 
Cesarskiego przyrodników w Moskwie ogłoszono 
wyniki badań nad topikiem (Argyroneta aąuati- 
ca), które tu podajemy.

Obie płci topika, pomijając inne cechy, różnią 
się pomiędzy sobą sposobem otaczania swego cia
ła powietrzem. Ciało tych pająków, jak wiado
mo, okryte jest licznemi cienkiemi włoskami, po
śród których powietrze tak samo zatrzymuje się, 
jak w kawałku aksamitu, zanurzonego w wodzie. 
Ciało samców zwykle otacza warstwa powietrza 
tak, że ciężar właściwy jego jest zbliżony do cię
żaru wody.

Stosunki pomiędzy samcami panują zazwyczaj 
pokojowe: nie polują oni nigdy na siebie, ani 
prześladują swoich współbraci. W  razie spotka
nia się, każdy dalej dąży w swoję stronę, rzuca
jąc się chyba tylko wówczas, gdy dokucza im 
głód. Nie mniej spokojnie zachowują się samice 
względem samców.

Szczególnie ciekawe są spostrzeżenia, dotyczą
ce kwestyi, jak zachowują się topiki wobec 
uszkodzenia swoich gniazd podwodnych, czy wy
kazują zdolność do pewnego postępowania celo
wego? W  razie uszkodzenia gniazda topik przy
nosi nowy zapas powietrza, przeciąga nowe nitki 
pajęczyny i t. d., jednem słowem stara się przy
wrócić gniazdo do stanu pierwotnego. Zupełnie 
co innego widzimy, jeżeli wypadnie pająkom 
przedsięwziąć coś samodzielnego, coś nowego. 
W  takich razach są one zupełnie bezradne 
i wprost porzucają swoje mieszkanie. Pakt ten 
dowodzi, że w naprawianiu gniazd topiki rządzą 
się tylko instynktem.

Miejsce, na którem topiki składają swoje ja 
jeczka, przeważnie nip przekracza poza obręb ich 
polowania. W  wyborze placu pod budowę gniaz
da zwracają zwykle uwagę na kształt, jaki posia
da podstawa dla budującego się gniazda. Naj
częściej wybór pada na jakiś kącik pomiędzy wo
dorostami, dziurę w drzewie pływającem, lub 
otwór w pustej muszli. W  wyborze tych miejsc 
pająki najwidoczniej nie kierują się świado
mością.

Badania porównawcze nad budową gniazd 
i pajęczyny wykazały, że instynkty budownicze 
rozmaitych gatunków poniekąd są do siebie zbli
żone i to tem więcej, im bliższe zachodzi pokre
wieństwo między budowcami. Gatunkom znacz
nie oddalonym pod względem systematycznym są 
właściwe bardziej odrębne sposoby budowania
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gniazd. Gniazda np. topików są bardzo podobne 
do jjniazd ich bliskich krewniaków z rodziny 
Drassidae.

Wreszcie co do miłości macierzyńskiej u topi
ków względem dzieci, to nie jest ona bynajmniej 
jednakowa przez cały czas trwania okresu rozwo
ju. Z początku miłość macierzyńska przejawia 
się tylko w nieznacznym stopniu. Im bardziej 
jednak zbliża się czas wyklucia się młodych, tem 
bardziej wzrasta uczucie miłości, którą, zresztą 
samice wykazują, jak się zdaje, raczej dla koko
nu, niż dla rozwijającego się w nim organizmu.
Z chwilą wyklucia się młodego, wspomniane 
uczucia sięgają punktu kulminacyjnego, by 
wkrótce potem znów osłabnąć. Gdy młode stają 
się zdolne do życia samodzielnego, miłość macie
rzyńska zupełnie wygasa. Troskliwość samic
0 kokony bezwątpienia posiada bardzo doniosłe 
znaczenie z punktu widzenia zachowania, gatun
ku. O miłości macierzyńskiej tak, jak my ją ro
zumiemy, naturalnie nie może być nawet mowy 
wobec tego, że trwa ona tylko przez czas bardzo 
krótki.

(Prom.) Cz. St.

—  Eteryzow anie  roślin. Od paru lat w An
glii i Ameryce pośród ogrodników wszedł w uży
cie system eteryzowania roślin w celu otrzymy
wania kwiatów w czasie, w którym rośliny w wa
runkach normalnych nie kwitną. Chociaż wyni
ki doświadczeń wypadły pomyślnie, jednak sy
stem nowy nie cieszy się rozpowszechnieniem, na 
jakie powinienby zasługiwać. Podczas zimy 
1901— 1902 r. hodowca kwiatów Aymard robił 
doświadczenia w tym kierunku i stwierdził do
datni wpływ eteryzowania roślin. Pomimo to 
wielu bardzo hodowców zapatruje się sceptycznie. 
Wątpliwość co do dodatniego działania eteru
1 chloroformu na rozwijanie się gałązek, a szcze
gólnie pączków, powinna jednak upaść wobec ca
łego szeregu decydujących doświadczeń prof. Jo- 
hannsena, które tu przytaczamy.

Do doświadczeń użyto lilaku, izolując niektóre 
gałązki od wpływu eteru. Do izolowania posiłko
wano się epruwetkami szklanemi, w których 
umieszczono gałązki. Otwór między gałązką j  

a ściankami probówki hermetycznie zamykano 
zapomocą korka kauczukowego lub mastyksu. 
Oprócz tego w epruwetkach znajdowało się tro
chę wody dla zupełniejszego przecięcia komuni- 
kacyi z otoczeniem i dla wchłaniania eteru, który 
mógłby przedostać się do epruwetki przez naczy
nia rośliny.

Roślinę trzymano w ciągu 48 godzin pod dzwo
nem, w którym na 1 hektolitr powietrza przypa
dało 35— 40 g  eteru lub 8— 10 g chloroformu, 
poczem wynoszono roślinę do cieplarni. Gałązki 
lilaku, poddane działaniu eteru lub chloroformu, po 
krótkim czasie okrywały się licznemi pączkami, 
liśćmi i kwiatami, wówczas gdy gałązki izolowa
ne okazywały rozwój bardzo nieznaczny.

Podobneż wyniki dają doświadczenia nad gałąz

kami wierzby (Salix acutifolia). Ściąwszy wierz
chołki gałązek, umieszczamy je pod dzwonem 
szklanym razem z gąbką nasyconą eterem, które
go ilość nie powinna przewyższać 3— 4 dg na 
1 litr powietrza, starannie zamykamy wszelkie 
otwory i pozostawiamy gałązki pod dzwonem 
w ciągu 24— 48 godzin. Można gałązki eteryzo- 
wać jeszcze w inny sposób, zanurzając ich końce 
w wodzie, zawierającej eter, lecz w tym razie do
za eteru powinna być znacznie większa (8-— 9 g 
eteru na litr wody). Po 25— 48 godz. gałązki 
wyjmują się i zanurzają się na kilka godzin 
w drugiem naczyniu z czysfrą wodą, aby prze
rwać działanie eteru. Pó krótkim czasie, bo już 
po dwu dniach., na eteryzowanych gałązkach 
z nadzwyczajną szybkością rozwijają się srebrzy
ste- kotki, wówczas gdy pączki kwiatowe gałązek, 
trzymanych przez cały czas doświadczenia w czy
stej wodzie, poczynają nadobre rozwijać się do
piero po 15— 20 dniach, jeżeli już przed tem nie 
uschną.

Doświadczenia więc prof. Johannsena i p. Ay- 
marda, jak widzimy, stanowczo wykazują, że 
eteryzowanie i chloroformowanie roślin dodatnio 
wpływa nietylko na przyśpieszenie kwitnięcia, 
lecz i na ilość i jakość kwiatów.

(La Naturę). Cz. St.

— Przechow ywanie pyłku kwiatowego dla 
krzyżowań. P- Max Leichtlin na posiedzeniu 
międzynarodowem, zwołanem w celu porozumie
nia się co do kwestyi krzyżowania roślin, przed
stawił swoje spostrzeżenia, które dowodzą, że 
pyłek kwiatowy może być przechowany we flasz
ce szklanej, zachowując wprost zdumiewającą ży
wotność.

Według tego autora np. pyłek pomidorów za
chowuje zdolność zapładniającą w ciągu sześciu 
miesięcy, winorośli— w ciągu 2 miesięcy, palmy 
daktylowej— przez rok cały, goździka— przez 
kilka tygodni. Aby przechowanie pyłku było 
doskonałe, flaszka musi być szczelnie zamknięta, 
czysta i starannie wysuszona.

Już w r. 1864 Belhomme na jednem z posie
dzeń Akademii nauk w Paryżu zwrócił uwagę 
botaników na żywotność pyłku. Według niego 
pyłek lilii może zapłodnić zalążki po 5— 6 latach, 
a palmy daktylowej nawet po 8 —9. Czas zachowy
wania zdolności zapładniającej pyłku roślin dwu
liściennych jest bardziej ograniczony; psiankowa
te, jednak, krzyżowe, ślazowate mogą być za
płodnione pyłkiem dwuletnim; u baldaszkowa- 
tych pyłek traci zupełnie wspomnianą zdolność 
już po roku.

E. Faiyre robił w tym samym kierunku cieka
we doświadczenia: zebrawszy pyłek z roślin Glo- 
xinia speciosa, Gesneria cinnabarina, Columnea 
Lindleyana, po dwu latach przeniósł go na słupki 
tych samych gatunków i stwierdził zapłodnienie.

W  styczniu 1862 r. ten sam uczony, obserwu
jąc w Lyonie rozwój zawiązka u Gesneria cinna
barina, zapłodnionej jej własnym pyłkiem, stwier
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dził jego powolność. W  roku następnym 2 kwiet
nia przesłano Faiyreowi pocztą do Paryża trochę 
tego samego pyłku, zebranego w 1862 r. Po 
zbadaniu pyłku pod mikroskopem zapłodnił on 
jeden egzemplarz Gesneria cinnabarina, rosnący 
w orażeryach muzeum. „Rezultat był wprost 
zdumiewający, powiada Faivre; po kilku godzi
nach okwiat uwiądł i opadł, a rozwój zawiązka 
odbywał się normalnie1'.

Pakt, szczególny w tych badaniach, że pyłek 
po roku działał energiczniej i prędzej na roślinę 
wprawdzie tego samego gatunku, lecz z innej 
linii, niż pyłek świeży na zalążki rośliny macie
rzystej. Nie należy jednak przypisywać prze
chowanemu przez jakiś czas pyłkowi wyższości 
nad pyłkiem świeżym. Istotna przyczyna wspom
nianego tylko co zjawiska prawdopodobnie kryje 
się w większej skłonności Gesneria cinnabarina 
do zapłodnienia przez pyłek z innego egzemplarza 
tego samego gatunku.

Co dotyczę kwestyi utrzymania zdolności za- 
pładniającej u pyłku starannie przechowyrwanego, 
to objaśnia się ona tem, że ten ostatni jest zabez
pieczony od szkodliwych wpływów zewnętrznych, 
wówczas gdyr pyłek unoszony przez wiatr lub 
deszcz stale bywa narażony na zniszczenie wsku
tek upału lub zimna.

(La Naturę). ( 'z . St.

—  Nowy gatunek ziem niaka. Prof. Ed. He-
ckel z Marsylii ogłosił swoje badania nad hodo
wlą ziemniaka, pochodzącego z Uruguaju (Sola- 
num Commersoni). który swojemi zaletami prze
wyższa gat. Solanum tuberosum, u nas hodowa
ny, pod tym względem, że rośnie na gruncie nie- 
uprawnym, nie ponosi żadnych szkód od przy
mrozków wiosennych i daje możność zbierania 
plonu z jednego i tego samego miejsca bez prze
sadzania. Pozostające w ziemi korzenie dają 
nowe rośliny, a przez to hodowla staje się znacz
nie ułatwioną. Wystarcza tylko zoranie pola na 
wiosnę. Pędy tej rośliny, aż do jesieni ciągle 
rosną i są jadalne. Bulwyr jednak posiadają nie
znaczną gorycz, co ujemnie wpływa na wartość 
ich, jako artykułu spożywczego; zresztą pod 
wpływem hodowli, która prowadzi się we Fran
cyi od paru lat, gorycz, jak się zdaje, zmniejsza 
się. Już teraz zwierzęta domowe (psy, koty, 
drób) chętnie jedzą wspomniane ziemniaki, i na
leży przypuszczać, że za lat parę będą one i dla 
człowieka przyjemnym pokarmem. Najważniej
szą jednak zaletą jest nieznaczna skłonność do 
gnicia i odporność względem zarazy ziemniacza
nej. Kwiaty Solanum Commersoni, rozwijające 
się.od czerwca do sierpnia, wydają przyjemny 
zapach jaśminowy.

(Prom.). Cz. St.

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 grudnia 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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8 w. 44,8 45,0 47.4 6,2 7,6 7,0 7,8 4,2 8 8 s3s3s1 0 ,0 •  p. m . dr.

,

Średnie 45,5 2,7 91 11,3

TREŚĆ. O. Hondy. Gromadzenie się tlenu w ośrodkach nerwowych. Streścił St. Szyszka. — Indy
widualność rozwojowa. (Uwagi krytyczne nad metodyką embryologii), przez J. Tura (dokończenie).—  
Czy istnieje w naturze ruch bezwzględny? przez P. Trzcińskiego (dokończenie). — S. Schwendener. 
Obecny stan nauki o pochodzeniu gatunków w botanice. Tłum. D. T. — Kronika naukowa.—-Buletyn

meteorologiczny.
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