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O EOSEORESCENCYI ISK R ZĄ C E J , 

JA K Ą  W Y K A Z U J Ą  N IEKTÓ R E C IA ŁA  POD 

W P Ł Y W E M  PRO M IEN I RADU.

Becąuerel powtórzył doświadczenie Croo- 
kesa, przytoczone w jego odczycie, zamiesz
czonym w Jsla 42 Wszechświata i podał 
w Comptes Rendus o tem sprawozdanie.

Doświadczenie Crookesa, jak wiemy, pole
ga na tein, że umieściwszy ziarnko radu na 
ekranie (a lepiej o 1/a mm nad ekranem), po
krytym siarczkiem cynku, spostrzegamy 
tworzenie się większej plamy świetlnej, ota
czającej krążek ciemny, a w  pobliżu niej w i
dać szereg błyszczących punktów, które zja
wiają się i znikają co chwila; rozpatrywane 
przez lupę sprawiają wrażenie zmiennego 
nieba gwiaździstego. Urządzenie to Croo- 
kes nazwał spintaryskopem. Zjawisko za
chodzi w  próżni i w  temperaturze powietrza 
ciekłego, równie jak w zwykłej atmosferze, 
osłabia się jednak gdy umieścimy arkusz 
papieru między źródłem promieniującem 
a ekranem. Crookes przypuszcza, że powsta
wanie każdego punktu świetlnego na ekra
nie jest wywołane przez uderzenie jednego 
z elektronów, pochodzących z łatwo absor
bowanych promieni óc radu (Crookes nazywa 
promieniowania ciał promieniotwórczych 
emanacyami).

Elster i Geitel powtórzyli doświadczenia

Crookesa z materyami promieniotwórczemi 
dla siarczku cynku, zwanego blendą Sidota, 
i zauważyli również, że promienie świetlne 
czerwone i pozaczerwone nie wpływają na 
zmianę fosforescencyi iskrzącej, podczas gdy 
ich działanie wywołuje znikanie fosforescen- 

j  cyi zwykłej, wytworzonej pod wpływem ja- 
I kiegokolwiek promieniowania. Becąuerel 

w swych ostatnich badaniach wziął sobie za 
zadanie rozstrzygnięcie następujących pytań:
1) Czy iskrzenie to zależy od działania jed
nej tylko części promieniowania radu i czy 
inne części promieniowania nie wywołują te
go samego skutku? 2) Czy iskrzenie jest 

■ wywołane przez uderzenie o ekran elektro- 
j  nów oddzielnych, wysyłanych w pewnych 

odstępach czasu, czy też skutku tego nie 
: możnaby raczej przypisać rozpadowi (desa- 

gregation) materyi fosforyzującej? Okaza
ło się bowiem, że materye, dla których 

| iskrzenie jest najwyraźniejsze, silniej ulega- 
| ją  wpływow i promieniowań, czemu mogłoby 
i więc towarzyszyć zjawisko, analogiczne ze 

świeceniem podczas łamania cukru, ura
nu i t. p.

Becąuerel korzystał ze spintaryskopu 
| Crookesa, a jako ciała czynnego używał 

chlorku radu. Najwyraźniejsze iskrzenie zau
ważył dla ekranów, pokrytych ciałami, któ
rych fosforescencyę wzbudzają promienie a. 
Rozdzielał pęk promieniowań zapomocą sła
bego pola magnetycznego na promienie a i [j
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i znowu okazało się, że promienie a (silniej 
absorbowane),‘i to one wyłącznie,wytwarzają 
iskrzenie się. Wreszcie badał iskrzenie się 
dla promieni X  ze względu na 3-ci rodzaj 
promieni y, jakie wysyła rad, analogicznych 
z promieniami Rontgena, lecz ze względów 
technicznych nie uważa tego doświadczenia 
za rozstrzygające.

Na podstawie swych badań Becąuerel 
zwraca uwagę na następujące szczegóły. 
Iskrzenie jest wyraźniejsze i żywsze dla 
ekranów, pokrytych drobni ej szemi kryształ
kami, duże zaś kryształy fosforyzują, two
rząc światłość ciągłą, bez iskrzenia. Nieraz 
ułamek kryształu ma punkt świetlny, zbliżo
ny do małej gwiazdki, rosnącej i niknącej 
powoli i umieszczonej w jakiemś pęknięciu 
prawdopodobnie. Potłuczony kryształ od
znacza się zmienną ilością punktów błysz
czących, a dopiero sproszkowany daje pełne 
zjawisko iskrzenia. Możnaby więc przypusz
czać, że pod wpływem promieniowania, któ
re dla naszych zmysłów wydaje się ciągłem, 
kryształy przekształcają się stopniowo i łu
pią się nierównie szybko, zależnie od tego, 
czy są większe, czy mniejsze. W  tem zało
żeniu trzebaby przyjąć, że promienie a, które 
teoretycznie składają się z mas rzeczywi
stych, czy pozornych, lecz tysiąc razy więk
szych od mas elektronów i które unoszą ze 
sobą wydatną część energii promieniotwór
czej, są skłonniejsze do wytwarzania podob
nych działań, niż promienie (3, słabiej po
chłaniane przez ciała. Takiemu łupaniu się 
różnych kryształów, użytych w  doświadcze
niach, powinno towarzyszyć wysyłanie świa
tła nawet, gdy łupanie odbywa się mecha
nicznie. Becąuerel umieścił w tym  celu 
między 2-ma płytkam i szkła kryształy w y
żej wspomnianej blendy Sidota i zgniatał je  
mechanicznie. Każdy łamiący się kryształ 
wysyłał emisyę świetlną, tembardziej natę
żoną, im  znaczniej rozdrobniony był krysz
tał, a patrząc przez lupę podczas łupania 
kryształów otrzymać można spintaryskop 
bez użycia radu.

Ten zatem fakt świadczyłby o prawdziwo
ści hypotezy, która przypisuje iskrzenie fos- 
foryzacyjne łupaniu się kryształów na drob
ne cząstki pod wpływem ciągłego lub długo
trwałego działania promieni a.

Streściła D. T.

P R A -M IE S Z K A Ń C Y  JA PO N II.

W  dobie obecnej, gdy tak wiele pisze się 
i mówi o Japonii i japończykach, wszystko, 
co ma związek z tym  ciekawym ludem za
sługuje na uwagę. Tutaj przytoczymy cie
kawe poglądy profesora anatomii w  uniwer
sytecie w Tokio, d-ra- Koganeya, oraz profe
sora antropologii tegoż uniwersytetu, S. Tsu- 
boya, w  kwestyi pierwotnych mieszkańców 
państwa japońskiego.

Japonia jest nader bogata w  znaleziska 
z epoki kamiennej; są to, przedewszystkiem, 
narzędzia z kamienia ciosanego i gładzone
go, następnie wyroby z kości i rogu, dalej 
naczynia i figurki gliniane, wreszcie kości 
zwierzęce i ludzkie. Otóż nasuwa się pyta
nie, czy ludzie, którzy pozostawili te szcząt
ki, tworzyli jednę tylko rasę, czyli też nale
żeli do kilku ras różnych?

S.'Tsuboy dzieli ludność Japonii z okresu 
kamienia na dwie odrębne kategorye: do 
pierwszej zalicza ludzi, których ślady odnaj
dowane są na wyspach Ryu-Kyu i Form o
zie, a którzy nie używali ostrzy kamiennych 
do strzał, nie umieli wyrabiać figurek ludz
kich z gliny, oraz naczyń z ornamentem, 
naśladującym matę; do drugiej kategoryi 
Tsuboy zalicza ludność, której ślady spoty
kane są na wyspach Nipon, Yezo, Kyushu, 
Shikoko, a która używała strzał kamien
nych, umiała lepić figurki z gliny i wyra
biać naczynia, zdobne w ornament, naśladu
jący tkaninę.

Pierwszą kategoryę ludności, nad którą 
bardzo niewiele badań zdążono dotąd prze- 

j  prowadzić, pozostawimy na boku, a zajmie
m y się natomiast mieszkańcami wysp Japo
nii właściwej i wyspy Yezo. Lecz tu spoty
kamy zagadnienie nowe: czy ludzie, o któ
rych mowa, byli przodkami dzisiejszych 
ainów, czy też należeli do rasy innej, pomię- 

] dzy którą a dzisiejszymi ainami żadne nie 
istnieje pokrewieństwo? Wyznawcą teoryi 
drugiej, nie przyjmującej pokrewieństwa 
m iędzy ainami a pra-ludnością Japonii, jest 
powyżej wymieniony prof. Tsuboy; wyznaw
cą zaś teoryi pierwszej, uznającej ludność 
Japonii z okresu kamiennego za przodków 

I ainów dzisiejszych, jest prof. Koganey.
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Tsuboy opiera swój pogląd na danych na
stępujących:

1 ) Różnica kształtów pomiędzy szkieleta
mi z okresu kamiennego Japonii a szkiele
tami dzisiejszych ainów i japończyków.

2) Zepsucie zębów często spotykane u szkie
letów z okresu kamiennego, podczas gdy ce
cha ta jest nader rzadka u ainów.

3) Rezultat studyów nad figurkami g li
nianem!, na których wyobrażeni ludzie z epo
ki kamiennej wieloma cechami różnią się od 
ainów. (Odzież, uczesanie, brak brody, róż
nica w sposobie tatuowania, maski, których 
ainowie nie używali, ani używają w  żadnych 
okolicznościach).

4) Różnorodność pożywienia. —  Ludzie 
z okresu kamiennego jadali w wielkiej ilości 
mięczaki, o czem świadczą stosy całe mu
szli, znajdowane wśród innych wykopalisk; 
ainowie zaś jedzą mięczaki niechętnie, tak, 
że pozostawione przez nich muszle nie mo
głyby  nigdy utworzyć równie dużych sto
sów. Wreszcie kości ludzkie, połamane i po- 
łupane, znajdowane pospołu z kośćmi zwie
rząt, świadczą, że pra-mieszkańcy Japonii 
byli ludożercami, podczas gdy przeciwnie 
ainowie brzydzą się ciałami zmarłych.

5) Różnorodność mieszkań. — Mieszkania 
ludzi z okresu kamiennego były to poprostu 
jurty, lepione z ziemi; ślady takich jurt ist
nieją w  znacznej ilości na wyspie Yezo, pod 
postacią jam, których liczba dochodzi nieraz 
do 100, ugrupowanych na jednem miejscu. 
Przeciwnie ainowie mieszkają w  szałasach, 
budowanych zawsze wprost na ziemi, przy
czem ilość chat, zebranych na jednem m iej
scu, nigdy nie przewyższa 30-tu.

6) Naczynia.— Wśród wykopalisk z okre
su kamiennego znaleziono wiele naczyń g li
nianych, podczas gdy ainowie naczyń takich 
wcale nie używają, a w braku kociołków że
laznych gotują w  naczyniach z kory, oble
pionej ziemią.

Opierając się na skreślonych tu pobieżnie 
różnicach prof. Tsuboy dochodzi do wnio
sku, że znaleziska, o których mowa, należy 
przypisać nie ainom, lecz innym, wcześniej
szym jeszcze mieszkańcom Japonii, W ieści 
o nich przechowały się nawet wśród ainów; 
opowiadają oni, mianowicie, że, gdy plemię 
ich zajmowało wyspę Yezo, wyspa ta była 
ju ż  zamieszkana przez ludzi wzrostu małego,

bez bród, którzy mieszkali w jurtach z ziemi 
i używali naczyń glinianych. Początkowo 
żyli w  zgodzie z nowo-przybyłymi, lecz 
z czasem wynikły niesnaski i dawniejsi 
mieszkańcy wyspy wywędrowali na północ. 
Ludzi tych ainowie oznaczają różnemi na
zwami, najczęściej jednak mianem „koro- 
pokguru“ ; tę również nazwę przyjął Tsuboy 
dla oznaczenia pierwotnych mieszkańców 
Japonii. Epokę najszerszego rozprzestrze
nienia „koropogkuru“ określa on na 3000 lat 
przed Chrystusem; orzec napewno, jaką dro
gą odbywali oni swą wędrówkę zbyt jest 
trudno, to tylko wydaje się pewnem, że 
ostatecznie wędrowali z południa na północ; 
dowodzą tego ślady ich pobytu na wyspie 
Nipon, odnoszące się do epoki dawniejszej, 
niż na Yezo. Co zaś dotyczę ostatecznego 
losu koropokgurów— Tsuboy upatruje po
krewieństwo między nimi a eskimami. Za
przeczyć temu, lub przyjąć bez zastrzeżeń, 
byłoby zbyt ryzykownem wobec braku do
wodów, lecz, rzeczywiście, obyczaje i fizycz
ne cechy eskimów przypominają to, co w ie
my o koropokgurach z opowiadań ainów i ze 
śladów, jakie oni zostawili po sobie.

W ielu uczonych japońskich podziela zda
nie prof. Tsuboya; inni, przeciwnie, są zda
nia, że znaleziska z okresu kamiennego są 
pozostałością po przodkach ainów, a zaś ple
mię koropokgurów jest poprostu wytworem 
bajecznym imaginacyi ainów. Na potwier
dzenie sądu tego Schirai np. dowodzi, że 
zanim ainowie poznali użytek żelaza, mu
sieli używać sprzętów glinianych, oraz ka
miennych, i że ainowie, zamieszkujący Sa- 
chalin, po dziśdzień mieszkają nie w szała- 

J  sach i chatach, lecz w jurtach, z ziemi lepio
nych.

Do liczby przeciwników teoryi Tsuboya 
należy również i dr. Koganey, którego zarzu
ty  dają się sformułować w  sposób następu
jm y:

Tsuboy, porównywając wskaźniki w y
mierzonych przez' się kości, znajduje, że róż
nica wskaźników kości ramieniowych i udo
wych pomiędzy ludźmi z okresu kamiennego 
a ainami, większa jest, niż pomiędzy ainami 
a japończykami. W yn ik  taki uważa on za 
dowód wystarczający by dowieść, że ludzie 
z okresu kamiennego i ainowie—były to 
dwie zupełnie odrębne rasy. Tsuboy uznaje
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wprawdzie, że co do kości goleniowych, róż
nica pomiędzy wskaźnikiem ludzi z okresu 
kamiennego a japończyków, co dowodzi, że 
silna platyknemia była właściwą zarówno 
plemieniu ainów, jak i ludziom z okresu ka
miennego. Do cechy tej, jednak, Tsuboy 
nie przywiązuje wagi, uważając ją  za w ła
ściwą wielu .ludom dzikim. Co dotyczę cech 
innych, to Tsuboy zaznacza, to tylko, źe ko
ści łokciowe u ludzi z okresu kamiennego 
nie posiadają w ygięcia  części górnej, cechy 
charakterystycznej dla ainów.

Otóż dr. Koganey czyni słuszną uwagę, że 
zbyt jest ryzykownem przypisywanie paru 
liczbom znaczenia tak doniosłego, nie po
twierdzając go nawet opisem cech znamien
nych czaszki, oraz wielkich kości rurkowa
tych (za wyjątkiem kości łokciowej).

"W rzeczy zaś samej wszelkie cechy kości 
ludzkich z okresu kamiennego Japonii odna
leźć można i na kościach ainów; niektóre 
z nich występują w  stopniu słabszym, inne 
w  silniejszym; lecz Tsuboy zapomina, że 
z punktu widzenia teoryi ewolucyi niektóre 
cechy, właściwe ludziom z okresu kamienne
go, m ogły stopniowo zmniejszać się, a nawet 
zaginąć u ainów pod wpływem  tyloletniego 
krzyżowania się ich z innemi plemionami, 
chociażby tylko japończykami, którzy cech 
tych nie posiadali. Co zaś dotyczę platy- 
knemii, Tsuboy i je j również nie traktuje 
z punktu widzenia nauko wo-antropologicz- 
nego; nietylko platyknemia, lecz i wiele 
cech innych jest właściwych zarówno miesz
kańcom Japonii z okresu kamiennego, jak 
i ludom dzikim, ale z pomiędzy wszystkich 
platyknemia jest najtrwalszą, w ięc i najważ
niejszą.

Cechy odrębne, charakteryzujące kości pra- 
mieszkańców Japonii, nie wystarczają jako 
dowody, by uważać je  lub nie, jako nale
żące do przodków ainów, lecz tylko, jako 
znalezione na gruncie, gdzie ży je po dziś- 
dzień plemię o bardzo niskim stopniu kul
tury. Nasuwać mogą pytanie, czy nie istnieje 
czasem jaki związek pomiędzy ainami a daw- 
nem plemieniem owem?

Jako jednę z różnic fizycznych pomiędzy 
ludźmi z okresu kamiennego a ainami Tsu
boy podaje psucie się zębów; lecz fakt ten 
może być jedynie uważany jako przypadko
wy, gdyż jest w  zupełnej sprzeczności ze

zdaniem badaczów, twierdzących właśnie, że 
psucie się zębów bywa nader rzadko spoty
kane pośród ludów dzikich.

Inne dowody podawane przez Tsuboya, 
a w szczególności studya jego nad figurkami 
glinianemi, są wprawdzie liczne, lecz zarzu
cić im  można, że każdą różnicę powierzchow
ną podają jako różnicę rasową, nie uwzględ
niając, przytem, czasu, który przecie wyci
ska swe piętno na wszystkiem i pod którego 
wpływem  obyczaje i ubiory tak znacznej 
ulegają zmianie.

K. Stołyliwo.

O W Y D A L A N IU  C IA ŁE K  K IE R U N K O W YC H  

PODCZAS SPERM ATOGENEZY.

W  maju tego roku ukazała się, obecnie 
przed kilku tygodniami uzupełniona i rozsze
rzona cokolwiek, rozprawka Mevesa „o two
rzeniu ' się . ciałek kierunkowych w  jądrach 
owadów błonkoskrzydłych11 1).

Zjawiska przez Mevesa obserwowane wska
zują, że analogia w  przebiegu procesu doj- 

I rzewania ja jek i plemników, w  pewnych 
| przynajmniej przypadkach idzie dalej, niż to 

dotychczas przypuszczano. Ażeby umożli- 
! wić zrozumienie znaczenia rezultatów pracy 

Mevesa, przypomnieć muszę kilka najważ- 
! niej szych punktów, odnoszących się do ge

nezy elementów płciowych, t. j. ja jek i plem
ników. Jak wiadomo, zarówno komórki ma
cierzyste jajek jak plemników przechodzą 
w  rozwoju swoim 3 okresy: okres rozmna
żania, w  czasie którego komórki nabłonkowe 
gruczołów płciowych, jako t. zw. owo- lub 

| spermatogonie, wyróżnicowane uprzednio, 
mnożą się ilościowo przez szereg podziałów 

| mitotycznych (okres wzrostu owo- i sperma- 
togonij) i wreszcie okres dojrzewania, w  cza
sie którego zwiększone w  okresie wzrostu 
produkty ostatnich podziałów owo- i sper- 
matogonij, zwane owocytami i spermatocy- 
tami 1 -go rzędu, przez dwa, szybko po sobie 
następujące podziały przechodzą w  dojrzałe 
jajka, lub spermatydy, t. j. komórki, które 
wprost się przeistaczają w  plemnik.

x) Anatom. Anzeiger. 1903.
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Pierwszy podział tego okresu jest— dla 
owocytów— typowym podziałem karyokine- 
tycznym.

Jądro u owocytów 1-go rzędu, posiadają
ce zwykle znaczne rozmiary, zbliża się ku 
obwodowi komórki; wewnątrz niego nitki 
chromatynowe, pierwotnie nieregularnie, 
luźno ułożone, grubieją, tworząc kłębek zbi
ty, równocześnie kontur zewnętrzny stopnio
wo się zaciera. W  miarę, jak sok jądrowy 
ku protoplazmie przesiąka, błona ulega sfał- 
dowaniu, następnie staje się stopniowo co- 
raź mniej widoczna, przyczyniając się za
pewne, zarówno jak t. zw. plamki zarodko
we lub jąderka, które również stopniowo 
stają się niewidocznemi, do wytworzenia 
wrzecionka jądrowego.

Z chwilą, gdy wrzecionko staje się wyraź- 
nem, nitki chromatynowe, ułożone w kłębek 
pierwotnie zbity, następnie w miarę zanika
nia błony jądrowej rozluźniający się, dzielą 
się na pojedyncze segmenty, t. zw. chromo- 
zomy, układające się w  płaszczyźnie równi
kowej wrzecionka.

Charakterystycznym jest fakt, że tworzy 
się tu ilość chromozomów o połowę mniej
sza od ilości chromozomów, występujących 
zwykle w  komórkach danego organizmu.

Przez rozszczepienie podłużne i poprzecz
ne każdy chromozom zamienia się w grupę 
z 4 segmentów złożoną t. zw. grupę czwo- 
raczą. Zatem w  miejscu, gdzie leżały od
dzielne chromozomy, mamy obecnie grupy 
czworacze. Uwzględniając to, że ilość chro
mozomów w  tej generacyi była połową ilo
ści chromozomów, występujących w  innych 
komórkach tego zwierzęcia, oraz uwzględ
niając fakt, że każdy chromozom zamienił 
się w grupę z czterech członów złożoną, 
łatwo zrozumieć, że ogólna ilość segmentów 
chromatynowych po wytworzeniu tych ge- 
neracyj czworaczych jest podwójna w  sto
sunku do ilości chromozomów, występują
cych we wszystkich innych komórkach or
ganizmu. W  miejscu, gdzie leży jeden z bie
gunów wrzecionka, plazma tworzy jakgdyby 
wzgórek, w który wchodzi ta część wrzecio
na, a następnie w chwili przejścia od sta
dyum gwiazdy macierzystej do stadyum 
gwiazd potomnych, przesuwa się tam i po
łowa chromozomów. Następuje przewęże
nie plazmy upod stawy wzgórka plazmatycz-

nego; tworzą się 2 komórki potomne nierów
nych rozmiarów. W ytworzona na biegunie 
mała komórka, część plazmy i połowę chro
mozomów zawierająca, nosi nazwę pierw
szego ciałka kierunkowego; komórka w ię
ksza jest owocytem drugiego rzędu.

Bezpośrednio po tym podziale, wprzód 
zanim jądro owocytu 2-go rzędu przejdzie 
w stan spoczynkowy, następuje podział 
drugi, t. zw. podział redukcyjny. Produk
tem tego podziału prócz komórki dużej, 
zdolnej do dalszego rozwoju, t. j. jajka nor
malnego, jest komórka szczątkowa— 2-gie 
ciałko kierunkowe. Tak jajko dojrzałe jed
nak, jak drugie ciałko kierunkowe zawierać 
będą tylko połowę zwykłej ilości chromozo
mów, podział bowiem odbył się wprzód 
zanim się ilość substancyi chromatynowej 
zdążyła podwoić.

Przez ten zatem podział mitotyczny re
dukcyjny jajko zostaje przygotowane do za
płodnienia: część chromozomów, która po 
wprowadzeniu do jądra ja jka— chromozo
mów plemnika stanowiłaby nadwyżkę, w po
równaniu ze zwykłą dla danego gatunku 
ilością chromozomów, —  zostaje z wydale
niem ciałek kierunkowych usunięta i ulega 
następnie całkowitej degeneracyi. A by  jed
nak w rzeczy samej po połączeniu jąder obu 
elementów płciowych, zatem w  jajku za- 
płodnionem, ilość chromozomów nie była 
większa, aniżeli w innych komórkach dane
go organizmu, koniecznem jest, aby plemnik 
wprowadzał tam podobnie zredukowaną 
ilość chromatyny. Jakoż w samej rzeczy 
w  okresie spermatogenezy spermatocyty 
1 -go rzędu, stanowiące w  linii żeńskiej ana
logię z oocytami 1 -go rzędu, podobnie jak 
te ostatnie przez dwukrotne, bezpośrednio 
po sobie następujące podziały redukują ilość 
chromatyny, tak pod względem ilości chro
mozomów, jako też ilości samej substancyi 
chromatynowej.

Tak zatem jajko, jak plemnik, dochodzą 
przez analogiczne podziały oo- i spermato
genezy do zmniejszenia o połowę ilości chro
mozomów; proces dojrzewania jest dla jed
nych i drugich w zasadzie tym samym pro
cesem redukcyjnym.

Różnica polegałaby, jak sądzono dotych
czas, na tem jedynie, że podczas podziałów 
owogenezy prócz dojrzałego jajka, zdolnego
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do dalszego rozwoju, powstają dwa ciałka 
kierunkowe, będące komórkami szczątkowe- 
mi, niezdolnemi do dalszego rozwoju (w yjąt
kowo można obserwować dzielenie się 1 -go 
ciałka kierunkowego, poczem jednak zawsze 
produkty podziału ulegają degeneracyi), 
podczas gdy podziały spermatogenezy pro
wadzą do wytworzenia czterech, komórek 
równej wielkości i równej siły życiowej — 
czterech spermatyd, z których każda przez 
szereg dalszych zmian, przebiegających 
w  obrębie jej części w  rożnem tempie i nie
zależnie od siebie, może się rozwinąć 
w  plemnik.

Najważniejsze znaczenie pracy Mevesa po
lega na wykazaniu, że i ta różnica u pew
nych gatunków zwierząt zdaje się nie istnieć.

Obserwowany przez niego, u błonkoskrzy
dłych, mianowicie na preparacie z jąder 
trzmiela i trutnia, proces spermatogenezy 
przedstawiał się w  sposób następujący:

Komórki nasieniotwórcze wstępowały ja 
ko spermatocyty w  okres dojrzewania mniej 
więcej równocześnie z rozpoczęciem dla 
zwierzęcia okresu poczwarki.

W  pierwszej fazie dają się naprzód zau
ważyć zmiany w obrębie jądra: wewnątrz 
nieulegającej zresztą zmianie błony tworzy 
się typowa figura karyokinetyczna; chromo- 
zomy, w  liczbie 16-tu układają się w równi
ku wrzecionka w  gwiazdę macierzystą. Jed
nak podział w  obrębie jądra nie przebiega 
dalej, przeciwnie, wraca ono pozornie do 
stanu spoczynkowego: wrzecionko zanika, 
chromozomy grupują się nieregularnie 
w  blizkości obwodu jądra. Oytoplazma na
tomiast, nagromadzając się na jednym z bie
gunów podziału, tworzy wzgórek plazma- 
tyczny, który, podobnie jak podczas tworze
nia ciałek kierunkowych, odsznurowuje się 
u podstawy, tworząc małą komórkę pozba
wioną jądra, którą Meves uważa za analo
giczną z 1 -m ciałkiem kierunkowem.

W przód jeszcze, nim nastąpi całkowite od
dzielenie się tej komórki, jądro spermatocytu 
tworzy znów figurę karyokinetyczną, przy
czem wrzecionko ustawia się w ten sposób, 
że jego oś podłużna leży w  kierunku w y
dalenia pierwszego ciałka kierunkowego. 
Z  chwilą, gdy nastąpi całkowite wydalenie 
pierwszego ciałka kierunkowego, protoplaz- 
ma w  tem samem miejscu poczyna znów

tworzyć małą wyniosłość, w  którą wchodzi 
część wrzecionka i połowa ogólnej ilości 
chromozomów, przedtem w stadyum gw iaz
dy macierzystej zdwojona—zatem jest ich 16.

Ten drugi podział wytwarza przeto rów 
nież dwie komórki nierówne: spermatydę 
i drugie ciałko kierunkowe. Pozostała po 
wydaleniu dwu ciałek kierunkowych duża 
komórka (spermatyda) wykształca się drogą 
zwykłych przemian w  plemnik, a pierwsze 
ciałko kierunkowe ulega degeneracyi; co do 
drugiego można było obserwować, że zaczy
nało się również rozwijać, rozwój jednak od
bywał się w  zwolnionem tempie i ostatecz
nie przechodził w degeneracyę.

Tu zatem, zupełnie analogicznie jak w  po
działach owogenezy, otrzymywalibyśmy jed 
nę komórkę płciową dojrzałą i dwie degene
rujące następnie, komórki szczątkowe.

Cokolwiek odmiennie przedstawia się 
rzecz u osy, Yespa germanica, tam bowiem 
pierwszy podział polega wprawdzie, jak 
u trutnia i trzmiela, na oddzieleniu małej 
części cytoplazmy, drugi jednak prowadzi 
do utworzenia dwu komórek potomnych 
równej wielkości, z których każda w  dal
szym ciągu przeobraża się w  plemnik.

Jak właściwie wśród tych podziałów się 
odbywa redukcya chromatyny, tego Meves

me podaje. M ary a Krahelska.

O O T R Z Y M Y W A N IU  LO D U  

P R Z E Z  SZTU C ZNE  Z A M R A Ż A N IE .

Poza niewielką ilością lodu, otrzym ywa
nego chemicznie przy pomocy powietrza cie
kłego i t. p., korzystamy z lodu, pokrywa
jącego wody nasze. W oda marznie, jak 
wiemy, o 4° poniżej temperatury największej 
gęstości, a że lód jest złym  przewodnikiem 
ciepła, więc chroni od dalszego zamarzania 
znajdujące się pod nim warstwy wody. W ie 
my też, że lód jest lżejszy od wody, pływa 
po niej, i że w  przeciwnym razie dna w ol
niej płynących wód naszych i na północ w y
suniętych krajów pokryte byłyby nigdy nie 
topniejącym lodem.

A . Kirschmann w  JM 27 Physikalischc Zeit- 
schrift przedstawia nader prosty sposób
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otrzymywania lodu, opierający się na pra
wie jego topnienia. Rozumuje on tak: W ie
my, że topnienie lub krzepnięcie wody zw ię
ksza się wraz ze zwiększeniem powierzchni 
zetknięcia z otoczeniem. W eźm y sześcian 
zrobiony z lodu o stopie wymiaru liniowego; | 
w razie odpowiednio dobranej temperatury 
stopnieje on w ciągu dnia jednego, a więc na
turalnie osiem takich sześcianów, zawieszo
nych w  pewnej od siebie odległości, stopi 
się też w  ciągu dnia. Połączmy te osiem 
sześcianów w  jeden duży sześcian. Objętość 
jest teraz osiem razy większa, niż w małym 
sześcianie, ale powierzchnia zetknięcia z oto
czeniem tylko cztery razy większa, a w y
miar liniowy dwa razy przenosi wymiar 
mniejszej kostki. Na stopienie jej potrzeba 
zużyć tylko dwa razy więcej czasu, niż na 
stopienie małego sześcianu, a zatem propor- 
cyonalnie do zwiększenia się wymiaru linio
wego. Ta proporcyonalnośó jest tylko przy
bliżona dla większych mas, gdyż nie sposób 
przeprowadzać długotrwające doświadczenie 
w stałej temperaturze i bez zmiany postaci 
topniejącej masy, a wraz ze zmianą postaci 
znowu zwiększać się może ilość krawędzi, 
naroży i zagięć, przez które jest większy do
pływ  ciepła do wnętrza; dla małych mas 
z tychże powodów czas topnienia jest jesz
cze szybszy. W  przybliżeniu przeto tylko 
możemy powiedzieć, że gdy sześcian lodo
wy, mający 1  stopę wymiaru liniowego 
stopnieje w  odpowiedniej temperaturze przez 
jeden dzień, to sześcian o 100 razy większym 
wymiarze spotrzebuje na to 100 dni czasu.

W idzim y zatem, że dla zabezpieczenia lo
du od topnienia w  temperaturach wyższych 
od 0° pierwszorzędną rzeczą jest takie usto
sunkowanie powierzchni i objętości, aby ze 
wzrostem objętości powierzchnia zetknięcia 
z otoczeniem powiększała się możliwie jak- 
najmniej, zaś mniejsze znaczenie ma zasto
sowanie osłon źle przewodzących ciepło. 
Można bowiem teoretycznie dla każdej sze
rokości geograficznej obliczyć objętość bloku 
lodowego o danej postaci, któryby bez ochro-, 
ny przetrwał przez cały rok, pomimo zmian 
temperatury i wogóle zmian klimatycznych, 
przyczem uwzględniamy i wysokość ponad 
poziom morza danej miejscowości.

Po tych uwagach, wyjaśniających zasadę 
sztucznego otrzymywania lodu, Kirschmann

przechodzi do opisania sposobu, który jest 
tak prosty, że autor wyraża zdziwienie, że 
dotychczas nie był stosowany. Zamrażanie 
wody może odbywać się na powierzchni wo
dy, albo w  piwnicy odpowiednio wykopanej 
i oddzielonej złemi przewodnikami od reszty 
ziemi. W  zimową noc, żeby uniknąć dzia
łania ciepła słonecznego, zamrażamy pierw
szą niewielką warstwę wody, poczem zaraz 
polewamy otrzymany lód nową cienką war
stwą wody o temperaturze zbliżonej do 0°; 
czynność tę prowadzimy tak długo, dopóki 
nie otrzymamy lodu pożądanej grubości. 
W arstwy wody powinny być cienkie, żeby 
zamarzanie odbywało się szybko; otrzymane 
większe lub mniejsze kawałki lodu przecho- 

] wujemy w  lodowniach. O ile zamrażanie 
odbywa się odrazu w lodowni, pokrywa się 
cienką warstwą wody podłogę, a po otrzy
maniu pierwszych warstw lodu można już 
automatycznie regulować dalszy dopływ wo
dy. Praca taka może trwać kilka nocy zi
mowych, albo też i dłużej, o ile wyrabia się 
lód dla zakładów przemysłowych.

Jak widzimy ten sposób otrzymywania lo
du jest znacznie dogodniejszy, niż praktyko
wany dotąd sposób rąbania lodu po rzekach 
i stawach, gdyż: 1 ) koszty otrzymywania lo
du i praca zużyta w  tym celu są niezmiernie 
małe w porównaniu z dotychczasowym spo
sobem dostarczania lodu; 2) otrzymać moż
na lód czysty; 3) nawet łagodna zima nie 
stoi na przeszkodzie w zaopatrzeniu się 

I w lód, byle korzystać z czasu, w którym 
temperatura opadnie poniżej 0°.

Podobne doświadczenie spotykamy i w na
turze, choć rzadko. W  niektórych jaskiniach 
na Węgrzech i we Francyi południowej spo
tykamy nie znikające źródła lodowe, których 
istnienie w  takim stanie przypisują sprzyja
jącym  temu wiatrom zimowym, albo silnie 
działającemu pochłanianiu ciepła podczas 
ulatniania się wody. Kirschmann uważa to 
za złe wyjaśnienie i tłumaczy to tak, że ja 
skinie w miejscach tych, gdzie są źródła— 
bardziej są zabezpieczone od ciepła zewnętrz
nego, równocześnie masy lodowe stosunko- 

! wo małą powierzchnią stykają się z cieplej- 
szem otoczeniem i choć częściowo topnieją, 
lecz znowu w zimnych porach roku więcej 

i przybywa lodu, niż go ubywa w ciągu lata 
| przez topnienie.
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Przy wodospadach woda rozpylająca się 
na cząsteczki, opadając na powierzchnię ka
mieni, lub powstałego lodu, sprawia, że gro
madzą się nieraz w  większych wodospadach 
olbrzymie ilości lodu, o czem można się 
przekonać naocznie, oglądając w  zimie np. 
wodospad Niagary.

Przytoczony powyżej sposób otrzym ywa
nia lodu naprowadził Kirschmanna na po
mysł zabezpieczania okolic podgórskich 
przed powodziami, wynikającemi z rozto
pów wiosennych. Powodzie wskutek opa
dów atmosferycznych są groźne w okolicach, 
których góry nie mają naturalnych regula
torów wód, jakiem i są lasy lub lodowce. 
Proponuje on przeto twTorzenie sztucznych 
lodowców, co narazie wydaje się strasznie 
dzikim pomysłem, lecz zyskuje na prawdo
podobieństwie, skoro przypomnimy sobie, że 
lodowce na odpowiedniej wysokości nie top
nieją nieraz w ciągu lata, o ile temu sprzy
ja  ich wielkość i kształt. W  jednej z wyżej 
położonych dolin gór Olbrzymich Kirsch- 
mann przeprowadzając te doświadczenia 
otrzymywał pnie lodowe, które przez całe 
lato nie m ogły całkowicie stopnieć. T o  też 
uważa on, że w ciągu jednej jedynej zimy 
stacye meteorologiczne przy pomocy doda
nych sił roboczych m ogłyby w ytw orzyć wy
datne sztuczne lodowce. W ystarczyłoby 
tylko stai-ać się o to, aby woda nie przepły
wała pod lodem, ale spływała po nim. Mo
że trzebaby było i sztucznie rozdzielać wodę, 
żeby uregulować spad, ale w każdym razie, 
stworzywszy już taki zawiązek lodowca, mo
glibyśmy liczyć na to, że natura sama przyczy
niłaby się do zwiększenia go, a tem samem 
do zabezpieczenia ludzi od corocznej klęski 
powodzi.

Streściła D . T.

Z III STO RYL P O G LĄ D Ó W  

N A  W IW IS E K C Y Ę .

Przed niedawnym czasem znowu byliśmy 
świadkami wybuchu żalów i protestów anty- 
wiwisekcyonistów. Podnoszący się co czas 
pewien głos oburzenia przeciw pracom bio
logów  i lekarzy, dał się znowu słyszeć, i po- j

sypał się szereg oskarżeń, skierowanych 
przeciw przedstawicielom nauki przez nie
powołanych „obrońców zwierząt11, domaga
jących się uwolnienia zwierząt laboratoryj
nych, zaprzestania badań doświadczalnych 
nad niemi, czyli, innemi słowy, zaprzestania 
wszelkich prac fizyologicznych. N ie mamy 
chyba konieczności tłumaczyć czytelnikom 
naszego pisma, że bez wiwisekcyi ani fizyo- 
logia lub wogóle gałęzie doświadczalne bio
logii, ani medycyna praktyczna wprost ist
nieć nie może, chcielibyśmy tylko przyto
czyć w tem miejscu kilka zdań, wyjętych 
z dzieła sławnego fizyologa francuskiego 
i głębokiego myśliciela, Klaudyusza Bernar
da '). Uwagi bowiem tego wielkiego biologa, 
wypowiedziane w sprawie wiwisekcyi w to
nie zupełnie beznamiętnym już przed 40 la
ty, mogą i dziś być uważane za kwintesen- 
cyę tego, co uczony w kwestyi tej powie
dzieć może:

„Prawa, kierujące zjawiskami materyi nie
ożywionej, mogą być poznane tylko drogą 
rozbioru ciał i układów nieżywych; tak sa
mo niema innej drogi do zbadania własności 
materyi ożywionej— prócz rozczłonkowywa- 
nia ustrojów w celu przedostania się do ich 
wnętrza. Należy więc koniecznie, oprócz 
krajania trupów, krajać istoty żywe, w  celu 
zapoznawania się z czynnościami organów 
wewnętrznych, ukrytych. Tego rodzaju ope- 
racyom nadajemy nazwę wiwisekcyi, i bez 
tego sposobu badania staje się niemożliwą 
zarówno fizyologia, jak i medycyna nauko
wa: aby się dowiedzieć, jak żyją ludzie 
i zwierzęta, trzeba koniecznie widzieć śmierć 
wielu z nich, gdyż mechanizm życia mo
że być odsłonięty tylko przez mechanizm 
śmierci.

„ ...Przesądy, przywiązane do czci trupów, 
przez czas bardzo długi wstrzymywały po
stęp badań anatomicznych. Tak samo i wi- 

j  wisekcya zawsze spotykała się z przesądami 
J  i oszczerstwem. Nie mamy bynajmniej pre- 

tensyi do tępienia wszystkich przesądów te
go świata, nie chcemy też odpowiadać tu 
na wywody oszczerców wiwisekcyi, którzy 
wprost odrzucają medycynę doświadczalną,

r) Cl. Bernard: „Introduction a 1’etude de la 
medecine experimentale“ . 1865. Str. 172— 214 
passim.



A"? 52 W S Z E C H Ś W I A T 809

t. j. naukową. Rozpatrzmy jednak niektóre 
kwestye ogólne, dotyczące wiwisekcyi.

„ ...Czy mamy prawo robić doświadczenia 
i wiwisekcye na zwierzętach? Co do mnie, 
sądzę, że posiadamy to prawo całkowicie 
i bezwzględnie. Rzeczywiście, byłoby bar
dzo dziwnem, gdybyśmy się zgodzili, że 
człowiek ma prawo posługiwać się życiem 
zwierząt w  sprawach gospodarczych i po
karmowych, lecz nie ma prawa rozporzą
dzać życiem tych istot dla postępów nauki, 
tak nieskończenie dla ludzkości pożytecznej. 
Nie może tu być żadnego wahania: nauka 
o życiu nie może się rozwijać bez doświad
czeń, a mająca na celu ochronę życia medy
cyna nie może postępować bez zadawania 
śmierci istotom ożywionym. Trzeba więc 
robić doświadczenia—albo na ludziach, albo 
na zwierzętach.

„Czy wreszcie mamy prawo wzruszać się 
okrzykami czułostkowości lub „zarzutami** 
wygłaszanemi przez ludzi nie mających nic 
wspólnego z nauką? Należy szanować wszel
kie uczucia i nie chciałbym nigdy żadnego 
z nich obrazić. Rozumiem je dobrze, i dla
tego też nie wstrzymują mnie one. ...Rozu
miem doskonale, że ludzie nienaukowi, oży
wieni ideami zupełnie innemi, aniżeli te, 
które kierują duszami fizyologów, muszą 
też inaczej sądzić o pracach wiwisekcyjnych. 
N ie mogłoby być inaczej. Mówiliśmy za
wsze, że w sprawach nauki tylko idea nada
je  faktom wagę i znaczenie. Toż samo sto
suje się do moralności, do wszystkich spraw 
zresztą. Fakty i czyny zupełnie identyczne 
mogą mieć zupełnie różne znaczenie moral
ne, a to zależnie od kierujących niemi idej. 
Pod ły  zabójca, bohater i wojownik w jedna
kowy sposób pogrąża żelazo w łonie bliźnie
go swego, lecz różne zupełnie idee kierują 
ich ramieniem. Chirurg, fizyolog i Neron 
jednakowo broczą we krwi jestestw żywych, 
lecz jakże odmienne ożywiają ich idee!

„ ...Fizyolog jest zupełnie różnym od lu
dzi nienaukowych człowiekiem: jestto uczo
ny, porwany przez ideę naukową,— nie sły
szy on krzyków dręczonych zwierząt, nie 
w idzi broczącej z nich krwi, w idzi on tylko 
swą myśl naukową i organizmy, kryjące 
w  swem łonie tajemnice, o których w yja
śnienie mu chodzi. Tak samo anatom nie 
spostrzega, że pracuje wśród kostnicy strasz- I

j liwej; pod wpływem pewnej idei naukowej 
| śledzi on z rozkoszą przebieg włókna ner- 
j wowego wśród rozkładających się, cuchną- 
I cych mięśni, które wstrętem i ohydą napeł- 
| niłyby każdego innego człowieka.

„Po tem wszystkiem, cośmy powiedzieli, 
i możemy uważać wszelkie rozprawy w spra

wie wiwisekcyi za zbyteczne lub wprost 
nierozsądne. Niemożliwem jest zgodzenie 

I się na jedno ludzi, sądzących o danych rze
czach z tak różnych punktów widzenia, a po
nieważ niepodobna dogodzić wszystkim — 
uczony winien się troszczyć jedynie o opinię 
innych uczonych, którzy go rozumieją, i we 
własnem sumieniu szukać zasad swego po
stępowania".

Zbytecznem byłoby dodawanie jakichkol
wiek komentarzy do przytoczonych powyżej 
słów nieśmiertelnego fizyologa. Nie może
my się jednakże łudzić, aby agitacya prze
ciw wiwisekcyi długo jeszcze przetrwać nie 
miała: nieuctwo bowiem i czułostkowość 
zbyt dobraną stanowią parę!

Jan Tur.

T O W A R Z Y S T W O  P R Z Y J A C IÓ Ł  N A U K  

W  PO ZN A N IU .

Posiedzenie zwyczajne wydziału przyrodni
ków i techników, odbyte dnia 15 grudnia, rozpo
czął przewodniczący przedstawieniem nowo na- 
deszłych darów do muzeum przyrodniczego w To
warzystwie Przyjaciół Nauk, a mianowicie:

Kaczki czernicy (Anas fuligula) ubitej pod 
Gniewkowem, dar p. Pawła Morawskiego z Pacz
kowa. Przed paru laty p. Jeżewski nadesłał 
do zbiorów kaczorka czubatego z tem samem 
upierzeniem, ubitego nad Gopłem.

Następnie dr. Pr. Chłapowski przeszedł do 
wykopanych w żwirowsku kowanowskiem pod 
Obornikami skamieniałości, minerałów, skupień 
(konkrecyj) i szczątków zwierząt ssących. Dary 
to niezmordowanego w zbieraniu dla naszego To
warzystwa ks. proboszcza Hintzego z Obornik. 
Z  żadnego żwirowiska nie otrzymało nasze mu
zeum tyle cennych nabytków, co z obornickiego. 
W  okolicy tej wiele osób zachęciło się do zbiera
nia, a nawet ludność robotnicza zwraca pilnie 
uwagę na formy kamieni, odkłada, co ładniejsze 
z przesiewanych i sortowanych lub uderzające 
kształtem. Takim zbieraczem jest p. Jarmuż, ro
botnik, zajęty tam oddawna w kopalni żwiru, 
który umie rozróżnia nietylko muszle, ale nawet
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korale, gąbki, skorupiaki, szkarłupnie i pojedyń- 
cze minerały i nam kilka tego próbek przyniósł 
wraz z zębem słonia kopalnego tamże znalezionym.

Demonstrując skupienia dr. Chłapowski zasta
nawiał się mianowicie nad skupieniami i bulwo- 
watemi konkrecyami pochodzenia kambryjskiego, 
małemi i dużemi, jak największe ziemniaki, a na
stępnie nad konkrecyami żelaziakowemi (sfero- 
syderytami) najrozmaitszego kształtu, których 
także wiele w  tej kopalni żwiru się znajduje; po
chodzić mogą, z okresu węgla brunatnego. Je
den sferosyderyt kształtu i wielkości bochenka, 
przepołowiony. Inny o powierzchniach całkiem 
gładkich, wewnątrz pusty, zawierał widocznie ją
dro ruchome (t. zw. klekotka). Ponieważ były 
i konkrecye fosforytowe, więc prelegent po
równał z niemi te, które wykopano w piasku 
zielonawym pod gliną w Tarnowie pod Po
znaniem.

Pozostawiając na inny raz objaśnienie bliższe 
bardzo obszernego materyału skamieniałości (sa
mych różnych korali paleozoicznych i mezozoicz- 
nych było około 100), prelegent przeszedł następ
nie do drugiego wykładu „o zwierzętach zaginio
nych14. Choć pomiędzy darami nowemi znajdo
wało się kilkanaście kopalnych zębów nosorożco- 
wych i końskich, oraz doskonale zachowany koń
ski człon palcowy ostatni czyli kopytowy, objął 
on swym wykładem tylko szczątki słoniów, które 
w czasach dyluwialnych czyli lodnikowych u nas 
się pasły. Już w r. 1898, gdy się w Poznaniu 
miał odbyć V I I I  Zjazd polskich lekarzy i przy
rodników, zapowiedział był wykład o różnych 
gatunkach słoni, jakich szczątki u nas się zna- 
chodzą i w muzeum się znajdują. Przekonał się 
on, że oprócz t. zw. mamąta (Elephas primege- 
nius, mylnie [zwanego u nas mamutem) pasł się 
u nas znacznie odeń większy rozmiarami i daw
niejszy gatunek Elephas antiąuus, o charaktery
stycznych formach figur szkliwowych, odpowia
dających przekrojowi puszek szkliwowych na po
wierzchni żującej zęba trzonowego, a także o od
miennym stosunku trzech rozmiarów tego zęba 
(trzońca) do siebie. Słoń ten, dla którego, za 
Staszycem, proponuje polską nazwę „wielosłonia1' 
nie jest rzadki wcale na południu Europy, a na
wet Niemiec, bywa też spotykany w trawerty
nach Turyngii, dotąd tylko atoli w jednem miej
scu w niżu północno-niemieckim został odkryty, 
przez Schroedera w roku 1895 (odkrycie Dame
sa (1877) okazało się niedokładnem); żył on 
wcześniej od mamuta— jeszcze w początku lodni- 
kowego okresu i przed nim, podczas, gdy mamąt 
żył u nas pod koniec tego okresu dopiero i zaraz 
po nim.

W  Poznaniu oprócz Towarzystwa Przyjaciół 
Nauk dr. Chłapowski znalazł w zbiorach muzeum 
prowincyonalnego trzoniec (ząb trzonowy) dol
ny, z Obornik, prawdopodobnie od tego samego 
osobnika, którego nasze muzeum posiada ząb 
górny, także z Obornik. Teraz ks. Hintze nade
słał zaś znowu kilka mniejszych zębów i ułamki

większe, doskonale zachowane, bo na powierzch
ni skrzemieniałe: niezawodnie one także należą 
do E. antiąuus. Podobnież i ząb ofiarowany 
przez Jarmuża z Obornik, choć z mniej wyraźne- 
mi figurami, do tego gatunku należy. W  kra
kowskich zbiorach muzeum paleontologicznego 
dr. Chłapowski odnalazł także kilka zębów tego 

I zwierza, a jeden z okolic .Krakowa ze sobą (za 
! kwitem) zabrany przedstawił. Inny podobny 

ząb (trzoniec) z pod Warszawy rozpoznał i opisał 
Ślósarski w Pamiętniku fizyograficznym IV  już 
r. 1883.

Tak więc w najbliższem otoczeniu Poznania, 
Krakowa i Warszawy zęby trzonowe tych sło
ni, dawniejszych i większych od mamuta, od
naleziono, co dowodzi, że wielosłoń nie był u nas 
rzadkim.

I  w Wrocławiu także posiadają szczękę z zębami 
tego słonia z okolic Landeshuty. Nie znaleziono 
go jednak nigdzie u nas w torfowiskach i świe
żych utworach gliny, mianowicie zaś nie. znalezio
no go nigdzie w glinie mamutowej. Znajduje 
się u nas prawdopodobnie tylko w żwirowiskach 
i z pewnością daleko częściej odkrywać go się 
będzie, skoro sposoby odróżniania go będą poda
ne do wiadomości. Uczyni to prelegent w  osob
nej publikacyi. Stwierdził on także pomiędzy 
trzońcami mamątowemi wyraźne odmiany mamą
ta, warte opisania, bo prawdopodobnie ze zwy
kłym mamątem także nie równoczesne, ale odeń 
wcześniejsze.

Gdy słuchaczom różnice rozpoznawcze trzońców 
tych, górnych i dolnych, wyjaśnił, dał następnie 
pogląd i na niektóre szczegóły czaszki i szkieletu 
wielosłonia, nie mógł jednak oznaczyć, czy krąg 
szczytowy (atlas), darowany nam przez ks. Hintze- 
go, należał do mamuta, czy do wielosłonia.

Wreszcie prócz głównej literatury, z której 
czerpał: Falconner, Dawkins, Adams, Pohling, Co- 
pe, Frech, prelegent przedstawił także i polską 
(Staszyc, Pusch, Zeiszner, Belke, F. Sypniew
ski, Ślósarski); odczytał kilka ustępów z dziełka 
St. Staszyca „Ziemiorodztwo dawnej Sarmacyi, 
później Polski"— 1805, zadziwiającego zarówno 
wyrazownictwem w nim używanem, jak i nad
zwyczajną werwą.

Po skończeniu wykładu tego- goście się ro
zeszli, a członkowie pozostali, by obradować nad 
sprawami wydziału. Przewodniczący przedsta
wił nadesłany oryginalny manuskrypt inżyniera 
cywilnego Józefa Łubieńskiego ze Lwowa, 
„Technologii mechanicznej" tom I, stron infolia 
1170 i blizko 300 rycin. Oddano go komi
syi terminologicznej i wydawniczej do przej
rzenia.

Wobec zupełnego braku podręczników w tej 
dziedzinie w języku polskim, wydanie dobrego 
dzieła mogłoby oddać prawdziwą usługę społe
czeństwu polskiemu.
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S P R A W O Z D A N IA .

—  W ypraw a biegunowa belgijska. (Expe-
dition antarctique belge. Resultats du voyage 
du S. Y . Belgica en 1897— 8— 9, sous le com- 
mandement de A. de Gerlache de Gomery). Ant
werpia, 1903.

Czytelnicy nasi pamiętają zapewne wyprawę 
statku Belgica, przedsięwziętą w stronę bieguna 
południowego pod dowództwem kapitana Gerla- 
chea de Gomery w latach 1897, 8 i 9.

W  wyprawie tej uczestniczyło grono uczonych, 
pomiędzy któremi znajdowali się dwaj nasi roda
cy: Henryk Arctowski i A. Dobrowolski, i z te
go powodu losy jej budziły u nas szczególne za
jęcie.

Po powrocie wyprawy rząd belgijski przyszedł 
z pomocą gronu badaczów w celu uporządkowa
nia i wydania prac uczonych, tworzących komitet 
Belgiki. W  r. 1902 ukazały się pierwsze zeszy
ty tego pomnikowego wydawnictwa, zawierające
go bogate wyniki długich, mozolnych i trudnych 
obserwacyj, dokonanych podczas wyprawy i nie 
mniej wielkiej pracy gabinetowej po powrocie. 
Zbiorowe to dzieło nosi tytuł ogólny: „Expedi- 
tion antarctiąue Belge. Resultats du voyage du
S. Y . Belgica, en 1897— 8— 9 “ .

W edług planu całość ma zawierać 10 tomów, 
podzielonych na 98 zeszytów.

T. I. Sprawozdanie ogólne; badania hydrogra
ficzne; notatki o użyciu materyałów wybucho
wych.

T. II .  Astronomia i fizyka ziemi (5 zeszytów).
T. I I I  i IV . Meteorologia: sprawozdanie ze

spostrzeżeń godzinnych przez Arctowskiego. Spo
strzeżenia nad chmurami Dobrowolskiego. Śnieg 
i szron —  Dobrowolskiego. Zjawiska optyczne 
w atmosferze— Arctowskiego.

T. Y . Oceanografia i geologia. Z pomiędzy 
dziewięciu zeszytów zaznaczymy:

Sprawozdania z sondowań i badań dna. Ze
brali Arctowski i A. F. Renard.

Stosunki termiczne oceanu— Arctowski i H. R. 
Mili.

Sprawozdanie o ciężarze właściwym wody mor
skiej— Arctowski i J. Toulet.

Notatki o barwie wody oceanicznej— Arctowski.
Lody antarktyczne— Arctowski.
T. V I— IX  poświęcone botanice i zoologii—• 

72 zeszyty.
T. X . Antropologia. 3 zeszyty wydane przez 

lekarza wyprawy F. A. Cooka (w języku angiel
skim) l).

*) Zawdzięczając uprzejmości naszych roda
ków, członków wyprawy, Wszechświat otrzymu
je  to wspaniałe wydawnictwo.

Z  pomiędzy zeszytów już wydanych zaznacza
my: „Observations des nuages p. A. Dobrowol
ski11. Zeszyt składa się z trzech części: 1) za
wiera tablice spostrzeżeń godzinnych od 1 mar- 

j  ca 1898 do d. 15 marca 1899 roku. Częste 
| mgły i ciemność nocy podbiegunowej nie po

zwoliły wypełnić wszystkich obserwacyj godzin
nych.

2) Kształt i budowa chmur— z'awiera poglądy 
ogólne na rodzaje i systematy chmur, ich budo
wę, grubość i t. p. Badania te napotykają nie
zmierne trudności. Tak np. rzadko można objąć 
wzrokiem całą chmurę, nieraz ogarnia ona cały 
horyzont, a skutkiem jednolitej jej budowy nie
podobna wymierzyć ani szybkości, ani wysokości. 
Zmiany, jakie zachodzą w chmurze, jej grubość, 
możemy obserwować tylko wtedy, kiedy widzimy, 
co najmniej, jeden brzeg. Badania grubości do
prowadziły autora do podziału chmur na soczew- 
kowate, t. j. takie, które w  środku posiadają naj
większą grubość, a ku wszystkim krawędziom 
stają się coraz cieńsze, i na półsoczewkowate naj
grubsze w części przedniej i cieniejące ku bokom 
i tyłowi.

Dalej p. Dobrowolski rozpatruje miejscowe 
zmniejszenia grubości, zwłaszcza ciągnące się 
żłobkowato wzdłuż linij równoległych i wywołują
ce pierzastą budowę chmur, szczególniej :w razie 
przecięcia się dwu takich układów zagłębień. Za
stanawia się następnie nad układami chmur pie
rzastych, bada ich zmiany grubości, spójności 
i  t. p. Pod temiż względami rozpatruje chmury 
średnich i dolnych warstw atmosfery. Ta część 
pracy p. Dobrowolskiego przedstawia dużo szcze
gółów zajmujących dla każdego, kto pragnie za
poznać się z tą mało znaną i uprawianą częścią 
meieorologii.

Część I I I ,  dodatki, zawiera opisy pewnej ilości 
układów chmur spostrzeganych podczas wypra
wy. Dodatek dzieli się na trzy części: układy 
pierzaste, układy warstw średnich i dolnych. 
Każdy opis zawiera zwykle nazwę, datę, i trwa- 

[ nie przejścia chmury, typ, granice widzialne, 
j układ, kierunek, szczegóły budowy. Część ta,
| przeznaczona dla specyalistów, stanowi cenny ma

teryał do porównań i podstawę dla dalszych 
! badań.

Jeżeli uprzytomnimy sobie, że spostrzeżenia te 
I dokonane były w okolicach położonych za kołem 
| biegunowem, częścią podczas długiej podbieguno

wej nocy, wśród temperatury spadającej nieraz 
[ poniżej— 40° C i to co godzina, musimy podzi

wiać pracę, energię i wytrwałość autora, nie
zmierne zamiłowanie nauki i poczucie obowiązku, 
z jakiemi nie łatwo spotkać się nawet pod nasze- 
mi szerokościami.

W. W.

—  WaŹki Galicyi (Odonata Haliciae). Zesta
wił i opisał Józef Dziędzielewicz. Z 3-ma ta
blicami i 7 rycinami w tekście. Lwów 1902.
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Wydawnictwo Muzeum Imienia Dzieduszyckich. 
Str. 176.

Cenna praca p. Dziędzielewicza stanowi nie
zmiernie wartościowy przyczynek do faunistyki 
polskiej. Monograficzne opisanie ważek polskich 
zawiera dane, dotyczące ich rozwoju, wędrówek 
i  wogóle objawów biologicznych, rozsiedlenia, 
paleontologii i t. p. Wskazówki dotyczące me
tod zbierania i przechowywania tych owadów, 
oraz wykaz poświęconych im dotychczas prac, 
będą niezmiernie cennemi dla przyszłych bada- 
czów tego przedmiotu.

Następnie po zarysie anatomii ważek, ich ukła
du, z dodaniem szczegółowego klucza, autor po
święca sto przeszło stronic opisowi szczegółowe
mu rodzajów i gatunków. Spis nazw łacińskich 
oraz świetnie wykonane barwne tablice kończą | 
to dzieło, mogące służyć za wzór dla każdego 
entomologa polskiego. Wydanie przepyszne.

Jan Tur.

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

—  W aryacye w iekow e blasku gwiazd. W  ce
lu oznaczenia waryacyj wiekowych blasku gwiazd, 
t. j. zmian drobnych lecz prawidłowych w ich 
wielkości, ujawniających się w biegu stuleci,
J. E.Gore zestawił obecne wielkości pewnej ilości 
gwiazd z odpowiedniemi ich wielkościami podane- 
mi u Al-Sufiego i Ptolemeusza. Przeświadczony 
o dużej doniosłości tych waryacyj dla teoryi ewo
lucji gwiazd, wybrał on pewną ilość gwiazd 
pierwszego i drugiego typu i ogłosił w listopado
wym zeszycie czasopisma „Observatory“ wyniki 
swoich badań porównawczych: podaje on tu dla 
każdej gwiazdy widmo, wielkość według ocen 
obecnych, oraz wielkość wskazaną przez Al-Sufie- 
go i Ptolemeusza, przyczem tę ostatnią zaopatru
je  w odpowiednie uwagi co do jej wiarogodności. 
Gore sporządził dwie listy: jedna obejmuje dane, 
dotyczące ‘26-u gwiazd, których blask zdaje się 
zmniejszać; druga zawiera 20 gwiazd o blasku 
prawdopodobnie rosnącym.

Gore zaznacza, że w wielu przypadkach gwiaz
dy, których blask słabnie, posiadają widma ty
pu „ A “ Pickeringa, co zgodnie z klasyfikacyą 
sir Normana Lockyera, każe je zaliczyć do gwiazd
0 temperaturze spadającej, a więc, zapewne,
1 o słabnącem świetle; dobrze znanym przykła
dem w tej mierze jest (3 Lwa, która według Lock- j  
yera winna być umieszczona po zstępującej stro
nie krzywej swej temperatury, a której blask 
według wyników Gorea spadł od czasów Al-Sa- 
fiego z 1 na 2 ,2 . /t.

—  Ruchy gwiazd podwójnych. Gwiazda 
13 Wieloryba posiada towarzysza, odkrytego 
przed około 15-tu laty przez Hougha, i nowsze

pomiary w obserwatoryum im. Licka dowodzą 
dość szybkiego ruchu tego towarzysza. Zesta
wiając świeże obserwacye z dostrzeżeniami Burn- 
hama z r. 1877 i 1890, Aitken wnosi, że peryod 
obiegu tej pary równa się 14 latom. Odległość 
obu składników mniejsza jest obecnie niż 0,2".

Inną ciekawą gwiazdą podwójną jest JMś 949 
z szeregu odkryć Burnhama. W  czasie odkrycia 
w r. 1880 odległość składników wynosiła 0,6'', 
w r. 1898 spadła do 0,4", a podczas ostatnich 
pomiarów Aitkena latem r. 1903 nie dosię
gała 0,1 ".

Następnie ostatnie pomiary gwiazdy podwój
nej 5 Eąuulei potwierdziły w sposób stanowczy 
poprzednio już oznaczony czas obiegu tej dwójki, 
wynoszący tylko 5,7 lat; jest to najkrótszy ze 
znanych peryodów gwiazd podwójnych, oczywi
ście za wykluczeniem spektroskopowych gwiazd 
podwójnych, posiadających peryody znacznie 
mniejsze.

Bardzo wybitne ruchy obiegowe ujawniają 
również pary gwiazd 83 Wodnika (JM® 417 od
kryć Aitkena) i JM 80 Burnhama. (Publications 
of the Astronom. Society of the Pacific).

m. h. h.

—  Leonidy W I*, b. Tegoroczny deszcz Leo
nidów był dość obfity. Daleko mu wprawdzie 
do wspaniałych rzęsistych deszczów z lat 1766, 
1799 i 1833, ani nawet do r. 1901, kiedy w Sta
nach Zjednoczonych liczono do 1600 meteorów 
na godzinę w nocy z 13 na 15 listopada. W  r. b. 
w ciągu nocy z 13— 14, 14— 15 i 15— 16 listo
pada rachowano w miejscach, gdzie na to pozwa
lała jasna pogoda, średnio 10 meteorów na go
dzinę. Obserwacye wykazują, jak się zdaje, 
pewną cechę, dostrzeżoną już dla Perseidów: me
teory ukazują się często grupami z dwu lub 
trzech w odstępach kilkusekundowych, przyczem 
zauważyć można dość długie przerwy. Większość 
Leonidów stanowiły zjawiska świetlne długie, 
bfyszczące i zostawiające za sobą ślad ognisty. 
Prędkość ich była naogół dość niewielka. W ła
sności te umożliwiły jednoczesne obserwacye 
w różnych stacyach w  celu oznaczenia wysokości 
zapalania się tych „wysłańców przestrzeni4*.

m. h. li

—  Wiek słońca. Lord Kelyin poddał przed 
paru laty rachunkowi ilości energii wysyłane 
przez słońce, co go doprowadziło do następujące
go wniosku: jeżeliby energia, wypływująca ze 
słońca, miała być jedynie wynikiem kurczenia się 
tego ciała, tedy z pewnością lat temu 500 milio
nów słońce nie mogło oświecać ziemi, prawdopo
dobnie nawet nie oświecało jej 100 milionów lat 
temu. Podobnież i w przyszłości promieniowa
nie słoneczne mogłoby potrwać niewiele milio
nów lat.

Niedawno astronom angielski G. H. Darwin 
podjął nanowo rachunki lorda Kelvina na podsta
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wie zmodyfikowanej nieco oceny straty energii 
wskutek koncentracyi masy słońca, i zamiast owych 
100 milionów lat Kelvina wypadło mu oznaczyć 
„wiek słońca11 na tylko 1’2 milionów lat. Atoli 
ten sam badacz w liście pomieszczonym w lon
dyńskiej „Naturę44 z 20-go września, zwraca 
uwagę na to, że odkrycie substancyj promienio
twórczych usuwa grunt z pod wszystkich takich 
dociekań, albowiem substancye te wysyłają 
olbrzymie ilości energii, nie wywołując wcale 
kurczenia się masy promieniującej. „Skoro wie
my teraz, że atom materyi zdolny jest zawrzeć 
w sobie ogromny zapas energii, tedy, sądzę, nie 
mamy prawa twierdzić, że słońce nie jest w sta
nie wyzwalać energię atomową z natężeniem ta- 
kiem, jakgdyby składało się z radu. Dlategoteż 
nie widzę racyi, by opartej na teoryi grawitacyi 
oceny zapasu energii w słońcu nowy ten czynnik 
nie miał pomnożyć dziesięcio lub dwudziesto
krotnie". Jasnem jest, że wprowadzenie takich 
zmian do obliczeń kosmologicznych długości epok 
rozwoju wszechświata, sprowadzi możliwość zbli
żenia się do poglądów geologów, które dzisiaj 
bardzo się jeszcze od tamtych różnią,— i na to też 
kładzie nacisk G. H. Darwin w końcu swego 
listu.

m. h. li.

—  Nowe źródło promieni n. W  dalszym 
ciągu swych badań nad promieniami n  Blondlot 
odkrył, że promienie te wysyłane są również:
1) czasowo— przez niektóre ciała takie, jak drze
wo, kauczuk, szkło zwyczajne, gdy ciała te pod
dajemy ściskaniu i 2) trwale i całkiem samorzut
nie przez ciała, znajdujące się w stanie t. zw.
wymuszonej równowagi cząsteczkowej, jakiemi 
są stal hartowana, szkło hartowane i t. p.

Kawałki drzewa, szkła, kauczuku, ściśnięte 
w zwyczajnej prasie stolarskiej stają się źródłami 
promieni ii, które, padając na odrobinę siarczku 
wapnia, ujawniającego słabą fosforescencyę, 
zwiększają znacznie natężenie tego zjawiska. Atoli 
obecność promieni n daje się wj7kryć i bez po
mocy siarczku wapnia skutkiem okoliczności, że | 
promienie te, wpadając do oka razem z promie
niami świetlnemi potęgują działanie, wywierane 
przez te ostatnie na siatkówkę.

Jeżeli przez przymknięcie okiennic zaciemni
my pokój o tyle, żeby jakaś biała powierzchnia, 
np. cyferblat zegara, przedstawiła nam się z od
ległości 4— 5 m jako płama szara o zarysach 
niew37raźnych, i, trzymając przed oczami zwykłą 
laskę, laskę tę zegniemy, to plama szara zbieleje; 
po odgięciu się laski plama przybiera napowrót 
barwę szarą. Taki sam skutek wywołuję zgina
nie lub skręcanie pręta szklanego. Godne uwagi 
jest to, że zarówno rozświetlanie się, jak zaciem
nianie się cyferblatu nie są natychmiastowe, lecz 
występują z pewnem opóźnieniem; temu to 
opóźnieniu Blondlot przypisuje dziwny napozór 
fakt, że zjawiska tego dotąd nikt nie zau
ważył.

Ciała, będące w stanie równowagi cząsteczko
wej wymuszonej, jak stal hartowana, mosiądz 
kuty, szkło w t. zw. łzach batawskich, siarka to
piona w budowie krj^stalicznej i t. p , same przez 
się wysyłają promienie n  przez czas nieograni
czony, nie potrzebując do tego żadnej podniety 
mechanicznej. W  doświadczeniu z cyferblatem 
pilnik stalowy, trzymany swobodnie, tak samo 
wywołuje rozświetlenie plamy, jak zgięta laska; 
ten sam pilnik, jeżeli go odhartujemy, traci zu
pełnie własność wysyłania promieni, lecz odzy
skuje ją z chwilą, gdy go zahartujemy na nowo. 
Klinga miecza gallo-romańskiego z epoki Mero- 
wingów, który 12 wieków przeleżał w ziemi, 
działa zupełnie tak samo, jak klinga, świeżo przy
gotowana, ale „kolec11 tej klingi, który nie był 
nigdy hartowany, nie wysyła promieni wcale.

Samorzutność i nieograniczone trwanie emisyi 
w przypadku stali stawia promienie n  w jednym 
rzędzie z promieniami Becąuerelowskiemi. Jed
nakże, mimo tej analogii, pierwsze są niewątpli
wie promieniami spektralnemi, nietylko bowiem 
pochodzą z tych sanach źródeł, co i promienie 
spektralne, ale nadto odbijają się, załamują, po
laryzują i posiadają zupełnie określone długości 
•fal. Źródłem energii, niezbędnej do emisyi ciąg
łej, jest tu prawdopodobnie energia potencyalna 
odkształcenia pierwotnego, wyzwalająca się nie
słychanie powoli.

(Comptes reudus). S. B.

—  Nasz alfabet a a lfabet „najlepszy14.
Na posiedzeniu paryskiej Akademii Umiejętności 
z 16-go listopada Andrzej Broca i D. Sultzer 
przedstawili pracę p. t. „Porównanie różnych 
liter pod względem szybkości czytania. Zbudo
wanie alfabetu racyonalnego14. Oto wnioski tej 
pracy, oparte na skrupulatnych badaniach do
świadczalnych autorów:

1 ) Nasz alfabet jest ze stanowiska fizyologicz- 
nego źle zbudowany; powinienby on składać się 
z liter o rysunku bardzo prostym, jak T  lub L; 
prędkość poznawania liter podczas czytania wzra
stałaby wskutek tego o jednę trzecią, a zmęcze
nie umysłu zmniejszyłoby się w stosunku być 
może jeszcze większym.

2) Pod względem fizyologicznym wszystka 
przemawia raczej za drukowaniem biało na czar- 
nem niż czarno na białem. Czas potrzebny do 
odcyfrowania litery dla wzroku o ostrości bli
skiej l/4, t. j. o ostrości zwykłej, jest w zwykłem 
oświetleniu dziesięć razy krótszy dla drukowa
nego biało na czarnem, niż odwrotnie.

Broca i Sulzer podają w swej pracy znaki dla 
liter wielkich i małych, zapewniające maximuin 
dogodności podczas czytania.

W  końcu zaznaczają wszelako, że badania 
dotychczasowe dotyczyły jedynie elementarnego 
aktu czytania, t. j. poznawania oddzielnych liter; 
pozostaje zbadanie, jak się czyta grupy liter i ca
łe wyrazy. W  ostatniej tej czynności nie anali-
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żuje się prawdopodobnie wszystkich liter. Auto
rowie zapowiadają,, że studya swe prowadzić bę-

d3 daleJ- m. It. h.

—  K rew  gąsienicy jedw abnika. P. Ducce- 
schi znalazł, że hemolimfa gąsienicy jedwabnika 
posiada reakcyę kwaśną, punkt zamarzania jej 
leży w temp. — 0,47 do — 0,48, ciężar właściwy 
jest równy 1,027 do 1,039. Zawiera ona 10,5$ 
substancyi suchej oraz 6 ,1 $ składników popiołu. 
Prócz białka, ścinającego się w  temp. 50 do 60°, 
autor znalazł jeszcze 5 innych ciał białkowych, 
z pomiędzy których dwa posiadają charakter glo- 
bulinów, a trzy albuminów. Punkty ścinania się 
tych białek są częściowo identyczne, częściowo 
bardzo zbliżone do tych, które posiadają odpo
wiednie składniki surowicy krwi zwierząt wyż
szych. Prócz tego w hemolimfie’! jedwabnika 
istnieje tyrozynaza i lipaza. j  g

—  Tw orzen ie  się antocyanu w  płatkach  
kielicha japońskiej hortensyi czerw onej.
Barwnikiem kwiatów hortensyi jest antocyan. 
Ichimura zbadał bliżej przemiany, jakim podlega 
ten barwnik w płatkach kielicha japońskiej hor
tensyi czerwonej, i rozróżnia cztery fazy prze
mian, które mogą być przedstawione w następu
jący sposób:

Protantocjran bezbarwny

I
Antocyan żółtv

/  " \
Antocyan czerwonawy Antocyan niebieskawy

Antocyan
ciemno-czerwony

\

Antocyan
ciemno-niebieski

Antocyan krystaliczny fioletowy

Wszystkie te barwy można zauważyć pod mi
kroskopem. Młody kielich wydaje się przede
wszystkiem blado zielonawym, lecz mikroskop 
wykazuje, że jest on bezbarwny. Zielony barw
nik soku komórkowego w naskórku spotyka się 
w tak małej ilości, że na cienkich przekrojach 
jest zaledwie widoczny. Antocyan w  tym pier
wotnym stanie Ichimura nazywa bezbarwnym 
protantocyanem. Z niego powstaje przedewszyst
kiem antocyan żółty. „Ten ostatni, powiada Ichi
mura, jest istotnym twórcą związków barwniko
wych (colour-generator). Zopf badał fazy powsta
wania antocyanu u Fumariaceae i zauważył, że 
początkowo występuje „chromogen '1 bezbarwny, 
następnie barwnik żółty u niektórych gatunków 
i wreszcie antocyan czerwony. Jego bezbarwny 
„chromogen11, bezbarwny cyanogen Wiganda 
i mój protantocyan są prawdopodobnie związka
mi identycznemi. Nadto według Harveya bar
wy kwiatów, poczynając od zielonej, przechodzą 
w  żółtą, białą i czerwoną, a następnie w fioleto
wą i niebieską. Przemiana więc odbywa się

prawie w takim samym porządku, jak tworzenie 
się antocyanu w hortensyi czerwonej".

Reakcye chemiczne, jakie Ichimura otrzymał 
z protantocyanem i antocyanem żółtym, pozwala
ją wnosić, że przemiany odbywają się wskutek 
działania związków garbnikowych i fenolowych. 
Bezbarwny protantocyan pod wpływem alkaliów 
staje się żółtym, a żółty antocyan pod działaniem 
kwasów jasnoczerwonym. Wspomniany badacz 
nadmienia, że znajdowałodpowiadające protanto- 
cyanowi substancye w białych płatkach wielu 
innych roślin, lecz tu nie przekształcały się one 
w barwny antocyan. Przyczyny tego zjawiska 
dopatruje się w dziedzicznych własnościach ro
ślin.

Barwa czerwonego antocyanu hortensyi pod 
wpływem kwasów zmienia się nieznacznie, alka
lia jednak ją zmieniają £na kolor zielony. Obok 
czerwonego antocyanu w późniejszym wieku 
kwiatu hortensyi czerwonej występuje jeszcze 
antocyan niebieski. Jeszcze później zjawiają się 
niebieskawe i fioletowe kryształki.

Istotnemi czynnikami, od których zależy prze
miana protantocyanu w barwny antocyan w hor
tensyi czerwonej, według Ichimury, jest światło 
słoneczne, kwasy (antocyan niebieski zamienia się 
w cze.rwony), związki garbnikowe, cukrowe, po
drażnienia mechaniczne i wreszcie własności 
gleby.

(Naturw. Rund.) Cz. St.

—  W pływ  wody m orskiej na zdolność k ie ł
kowania nasion badał M. Pedersen Porsild, 
uczestnik wyprawy Steenstrupa do Grenlandyi, 
w czasie wypjawy. Porównywał on mianowicie 
zdolność kiełkowania nasion suchych oraz namo
czonych w wodzie morskiej i znalazł, że zależnie 
od gatunku rośliny wpływ ten bywa bardzo roz
maity. Badane nasiona podzielił on na siedem 
grup, zależnie właśnie od rozmaitego wpływu 
wody morskiej. Do pierwszej zalicza nasiona, 
na które woda morska wywriera wpływ dodatni, 
powiększa ich zdolność kiełkowania w porówna
niu z suchemi. Tutaj należą tylko dwie rośliny: 
dziobak morski (Cakile maritima) i łoboda nad
morska (Atriplex littoralis). U łobody zresztą 
Porsild zauważył specyalny wpływ: roślina ta 
wydaje dwa rodzaje nasion, jedne czarne (wię
kszość), a drugie bronzowe (mniej liczne). Otóż 
jeżeli namoczymy w wodzie morskiej nasiona nie 
rozdzielone (oba rodzaje), to ogólna zdolność kieł
kowania wzniesie się do 90$ (fcwykle wynosi 60$). 
Jeżeli jednak wykonamy próbę osobno z czarne- 
mi, a osobno z brunatnemi, to przekonamy się, 
że u czarnych wzrośnie ona z 22$ (suche nasio
na) do 92$ (namoczone), u brunatnych natomiast 
spadnie z prawie 100% do 74$. Na nasiona 
czarne zatem woda morska działa nadzwyczaj do
datnio.— Drugą grupę stanowią bardzo liczne na
siona, na które woda morska (wobec niezbyt dłu
giego działania) nie wpływa wcale, albo też wy
wołuje bardzo nieznaczne zmiany w sile kiełko
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wania. Tu należą, nasiona: nostrzyka białego 
(Melilotus alba), groszku nadmorskiego (Lathy- 
rus maritimus), łopianu kutnerowatego (Lappa 
tomentosa) i bożybytu nadmorskiego (Ambrosia 
maritima). Do trzeciej Porsiłd zaliczył rośliny, 
u których dwie trzecie nasion zachowują zdolność 
kiełkowania po tak samo długim pobycie w wo
dzie morskiej; własność taką posiadają między 
innemi nasiona: turzycy dwupiennej (Carex dio- 
ica), czerwca trwałego (Scleranthus perennis), 
kostrzewy nadbrzeżnej (Pestuca littorea), szcza
wiu zwyczajnego (Rumex Acetosa), lnu i in. Do 
czwartej, piątej i szóstej grupy P. włączył rośli
ny, których nasiona po namoczeniu w wodzie 
morskiej zachowują połowę, trzecią część albo 
jeszcze mniejszy ułamek siły kiełkowania; do 
siódmej wreszcie wszystkie, które po takiem na
moczeniu stają się zupełnie niezdolne do kiełko
wania.— Z badań Porsilda, bardzo pouczających 
dla geografii roślin, wynika, że woda morska 
podnosi siłę kiełkowania jedynie u bardzo nie
znacznej ilości nasion.

(Prom.). B . D .

R O ZM AITO ŚCI.

—  Zm iana w  obyczajach'dzięciołów . M . C.
Frederick podaje w „Scientific American" cie
kawą wiadomość o zmianie obyczajów u pewnego 
dzięcioła amerykańskiego (Colaptes formicivorus). 
Dzięcioł ów najbliżej spokrewniony z rodzajem 
naszych dzięciołów zielonych (Gecinus), Zamiesz
kuj e lasy w nadbrzeżnych częściach Ameryki za
chodniej od Kalifornii poza Meksyk. Obok po
karmu zwierzęcego bierze on także i roślinny, 
mianowicie żołędzie i inne podobne owoce. Ma 
zaś właściwy sobie zwyczaj robienia zapasów na 
zimę w ten sposób, że dziobem wywierca nie
wielkie otwory w korze dębów, a także innych 
drzew i w każdy z nich wkłada następnie po jed
nej żołędzi. Otwory zaś robi tak gęsto jeden 
obok drugiego, że nieraz całe drzewo wygląda 
dosłownie, jakby nabite gwoździami. Z zapasów 
tych korzysta następnie w zimie on sam, ale 
obok niego korzystają ogromnie i inne zwierzęta, 
jak wiewiórki, myszy, sójki i t. p.

Ten zwyczaj Colaptes formicivórus znany jest 
oddawna; spostrzeżenie zaś M. C. Fredericka do
tyczę zbliżenia się jego do ludzi. Okolice Santa 
Barbara w Kalifornii były dawniej gęsto zalesio
ne; w lasach tych znajdowało się szczególnie du
żo pięknych dębów z gatunku Quercus virens, 
i wielka ilość wspomnianych dzięciołów, które 
w korze dębów urządzały swe spiżarnie zimowe. 
Obecnie lasy się przerzedziły, a i w tych, które 
pozostały, powstały letnie mieszkania zamożniej
szych mieszkańców Santa Barbara. W  drewnia
nych częściach tych mieszkań dzięcioły zaczęły 
sobie wkrótce urządzać spiżarnie. Trudno zro
zumieć dokładnie, co je do tego skłoniło, czy że

drewniane części mieszkań składały się z miększe
go drewna, niż twarde pnie dębów, czy że więcej 
tam można było naskładać zapasów, zwłaszcza 
poza gzemsemi, czy że były one tam bezpieczne 
od innych stworzeń leśnych— dość, że w bardzo 
wielu domach zaczęły one gromadzić żołędzie. 
Szczegółniej upodobały sobie gzems wystającej 
części domu jednej willi, który podziurawiły tak, 
że otwór znajdował się tuż przy otworze i że 
ostatecznie trzeba było gzems odjąć; gdj’ zaś to 
zrobiono, wysypała się z pod niego tak wielka 
ilość żołędzi, że pokryły one znaczną część 
podłogi znajdującego się w tem miejscu balko
nu. Dzięcioły pourządzały sobie spiżarnie także 
w drewnianych częściach innych domów, nigdzie 
jednak nie złożyły tak wielkiego zapasu żołędzi, 
jak w tym gzemsie.

Zmianę w tym rodzaju postrzegano także 
u dzięciołów skandynawskich, które z drzew le
śnych przenosiły się na słupy telegraficzne i dziu
rawiły je, poszukując w nich owadów. Możebną 
jest rzeczą, że tutaj wprowadzało ich w błąd 
drganie i brzęczenie drutów, które udzielało się 
słupom, a które one brały za objawy życia owa
dów, ukrytych w słupach.

—  Brak drzew  gutaperkowych zaczyna gro
zić nie na żarty naszemu wiekowi elektryczności, 
który spotrzebowuje tak ogromne ilości gutaper
ki. To też, według wiadomości w „lievue gene
rale coloniale“ , prowadzą się obecnie gorliwe po
szukiwania, jakby zaradzić temu brakowi. Drze
wa gutaperkowe (Pałaąuium) zaczęto eksploato
wać dopiero w r. 1843, a już w r. 1880 dały się 
słyszeć głosy, że grozi im w krótkim czasie za
głada, a tem samem zniknie drogocenny ich pro
dukt. Bządy angielski, francuski i holenderski 
wysyłały od tego czasu szereg wypraw do Indyj 
wschodnich, które badały sprawę na miejscu 
i wszystkie doszły do tego samego wniosku, że 
istnienie drzew gutaperkowych jest istotnie za
grożone. Francuzi Houzeau i Ledebour, zamiesz
kali w Singaporze, zrobili w r. 1898 próbę otrzy
mywania gutaperki z suszonych liści, które do
starczają jej średnio 9— 10%. Atoli gutaperka 
.ta okazała się nieco gorszą od wydobywanej z pni 
drzewnych; zresztą trudno było ogromnie o tak 
wielkie ilości liści. Nie pozostawało więc innej 
rady, jak pomyśleć o zakładaniu plantacyj drzew 
gutaperkowych; jest to jednak przedsiębiorstwo, 
wymagające ogromnych nakładów, liści bowiem 
z drzew gutaperkowych nie można zbierać przed 
piątym rokiem, a ścinanie pni daje dobre zyski 
dopiero po 10 latach. To też towarzystwa, za
kładane dla sadzenia i eksploatacyi takich drzew, 
bankrutowały zwykle z braku kapitału, który 
trzeba było zwiększać bez zysków na kilka lat 
w  plantacyi. Obecnie syndykat belgijski do
szedł do przekonania, że jedynym sposobem wyj
ścia będzie urządzanie mieszanych plantacyj 
drzew gutaperkowych i kauczukowych, te drugie
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bowiem pozwalają, się wcześniej eksploatować 
i w ten sposób umożliwić doczekanie się zysków 
z tamtych. ] j .  [ ) .

—- Losy w ieży E iff la . Koncesya towarzy
stwa, które postawiło wieżę Eiffla, upływa w ro
ku 1909; w prasie francuskiej zjawiły się pogło
ski, że rząd prawdopodobnie wniesie jej zburze
nie w celu estetyczniejszego urządzenia Pola 
Marsowego, na którem wieżę dźwignięto. W ia
domość ta wywołała ożywione debaty wskutek 
protestu badaczów naukowych, którym wieża 
trzystometrowa sporo już oddała usług. Ostatnio 
na dorocznym zjeździe .Francuskiego towarzy
stwa popierania nauki “ kwestyę tę obszernie roz
trząsano.

Z przemówień kilku członków zjazdu wynika 
następujący bilans prac naukowych, dokonanych 
na wieży od czasu jej zbudowania w r. 1889. 
Z dziedziny fizyki czystej wymienić należy bada
nia Cailletetą i Colardeau nad ściśliwością gazów 
oraz Eiffla nad ciśnienieniem powietrza na po
wierzchnię. Meteorologia zbogaciła się klasycz- 
nemi pracami Angota nad waryacyą dzienną tem
peratury oraz innych elementów meteorologicz
nych na otwartem powietrzu o 300 m ponad po
wierzchnią ziemi. W ieża Eiffla pozwoliła na 
urządzenie prawdziwego obserwatoryum górskie
go w środku Paryża, tem bogaciej uposażonego 
w przyrządy, ile że dostęp doń jest arcyłatwy

i że wszystko ma się pod ręką. Wspomniano 
o doniosłych badaniach Chauveau nad elektrycz
nością atmosferyczną zapomocą przyrządów Mas- 
carta. Zaznaczono w dziedzinie astronomii fizycz
nej obserwacye Toucheta i Quenisseta, dotyczące 
fotografii i fotometryi zjawisk świetlnych o zmro
ku, obserwacye, które mają być dalej prowadzo
ne w  r. 1904.

Ostatecznie dwie sekcye zjazdu (sekcya fizyki 
oraz A, meteorologii), a,za niemi i plenarne posie
dzenie, przyjęły rezolucyę następującą: Zważyw- 
szy, że wieża Eiffla oddała już nauce nieocenione 
usługi, albowiem pozwoliła na przeprowadzenie 
badań fizycznych, meteorologicznych i mechanicz
nych, niemożliwych do wykonania bez niej; zwa
żywszy, że w przyszłości może ona oddać bezwąt- 
pienia nowe jeszcze usługi, zjazd wyraża życze
nie, by nie burzono jej z chwilą wygaśnięcia 
koncesyi, ale by przeciwnie przedłużono jej 
istnienie na okres czasu możliwie najdłuższy.

(Rev. Gen. des Sc.). m. h. h.

S P R O S T O W A N IE .

W  .Ni 51 Wszechświata: 1 ) na str. 796 w ła
mie 2 w wierszu 5-ym od dołu zamiast „wykła
du11 ma być „ układu11; w wierszu 4-ym od dołu 
zamiast „układu11 ma być „ ivyhladnu; 2) na 
str. 797 w łamie 1-ym: w w. 1 od góry zamiast 
„książeczka" ma być „praiM1', w w. 8 od góry 

i  zamiast „dwuma" ma być „ dwoniau.

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

A za tydzień od d. 16 do d. 22 grudnia 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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TREŚĆ. O fosforescencyi iskrzącej, jaką wykazują niektóre ciała pod wpływem promieni radu, 
streściła D. T. —  Pra-mieszkańcy Japonii, przez K. Stołyhwę. —  O wydalaniu ciałek kierunkowych 
podczas spermatogenezy, przez M. Krahelską. —  O otrzymywaniu lodu przez sztuczne zamrażanie, 
streśbiła D. T. -— Z historyi poglądów na wiwisekcyę, przez J. Tura,— Towarzystwo Przyjaciół Nauk 
w Poznaniu. —  Sprawozdania. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. — Buletyn meteorologiczny.

\\^vda yvĉ  BÓB LE W S K I. Redaktor BR. ZN ATO W ICZ.

II,eii3ypoK). Bapmaoa 10 .HeKaÓpji 1903 r. Druk Rubicszewskiego i  W rotnowskiego, Nowy Św iat 34.




