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JÓZEF NUSBAUM.

DZISIEJSZY STAN TEORYI DOBORU 
NATURALNEGO.

Czterdzieści i pięć lat minęło, gdy ukazała ! 
się książka K. Darwina „Powstawanie gatun
ków drogą doboru naturalnego, czyli zacho
wywanie się ras uprzywilejowanych w walce
0 byt“. (1859).

Nie wiele wymienić można dzieł, któreby j  

równie silnie wstrząsnęły myślą ludzką, wy
wołały tak potężny przewrót w ideach i uczu
ciach, któreby spowodowały taki potok pism, 
wzbudziły tyle walk namiętnych, zwycięstw
1 porażek, tryum fów i upadków w dziedzinie 
myśli. A walka ta  trw a do chwili obecnej, j  

i teraz jeszcze bowiem słyszymy z jednej 
strony o „wszechpotędze doboru naturalne
go* („die Allmacht der natiirliclien Auslese"), 
jak się wyraża gorący obrońca idei Darwina 
prof. August W eismann, z drugiej zaś o „bez
silności11 tej teoryi („die Ohnmacht der na- 
turlichen Zuchtw ahl11), jak  o niej mówią np. 
Driesch, Fleischmann i inni jej przeciwnicy. 
Szerszy ogół, słysząc o atakach na „darwi- 
nizm“, nie zdaje sobie dokładnie sprawy,
0 co tu  właściwie chodzi. Otóż wyraz ten j 
oznacza dwa całkiem różne pojęcia. I  taki |

darwinizmem nazywają niektórzy wogóle 
naukę o powstawaniu gatunków, czyli teoryę 
ewolucyi, albo descendeucyi (pochodzenia). 
Darwinizm w tem znaczeniu jest teoryą, 
przyjętą przez cały ogół badaczów współ
czesnych, teoryą, którą stwierdzają niezliczo
ne fakty z dziedziny zoologii, botaniki, pale
ontologii, ogrodownictwa i hodowli, geogra
fii roślin i zwierząt oraz antropologii. W  na
szych przecie oczach powstają liczne nowe 
odmiany czyli rasy roślin i zwierząt, tak 
w kulturze, jak i na łonie przyrody. Paleon
tologia naocznie nas przekonywa o tem, że 
w różnych okresach dziejów ziemi naszej 
żyły rozmaite postaci zwierząt i roślin, które 
bądź to zachowały się bez znacznych zmian 
w ciągu długich epok geologicznych, bądź 
też wyginęły, a miejsce ich zastąpiły gatun
ki odmienne. Paleontologia wykazuje nam 
dalej istnienie całych szeregów gatunków 
kopalnych, w których widać bardzo stopnio
we i;pow olne przemiany i przekształcenia 
organizacyi, np. szeregi koni kopalnych i ich 
przodków, począwszy od pięciopalcowych, 
a kończąc na dzisiejszym koniu jednopalco
wym. Anatomia porównawcza i embryolo- 
gia dowodzą nam dalej w sposób niezbity, 
że całe grupy zwierząt są zbudowane według 
pewnej wspólnej modły, że jedne i te same 
części zasadnicze podlegają różnorodnym 
przekształceniom w ścisłej zależności od wa
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runków, wśród których żyją dane istoty, oraz 
że części te przystosowują się do tych w arun
ków. Słowem, miliony faktów przekony
wają nas, że istoty organiczne są nader pla
styczne, zmienne, i że połączone są z sobą 
licznemi nićmi bliższego lub dalszego po
krewieństwa. Teorya tedy rozwoju czyli 
descendencyi nie podlega krytyce; jest ona 
niejako tylko szerokiem uogólnieniem niezli
czonej liczby faktów, jest syntezą nieskończo
nej ilości empirycznie zdobytych spostrzeżeń. 
Darwinizm tedy, jako teorya rozwoju, w y
szedł zwycięsko z chaosu poglądów kosmo- 
gonicznych. Ozy jednak należy teorye ewo- 
lucyi oznaczać nazwą darwinizmu, to  inna 
kwestya, nie mająca dla nas w tej chwili 
wielkiej wagi. Zależy to od zapatryw ania się 
na zasługi Darwina w sprawie ugruntow ania 
poglądów ewolucyjnych. Te ostatnie w y
głaszali już przed Darwinem liczni bardzo 
uczeni, że wymienię tylko Geoffroy deS t. Hi- 
lairea, Okena, Treviranusa, Erazm a D arw i
na, Lamarcka, Spencera i wielu innych. D ar
win wszelako w genialny sposób zebrał i nale
życie oświetlił liczne bardzo tu  odnoszące się 
fakty, zgromadził znakomity m ateryał do
wodowy tak w dziele swem o powstawaniu 
gatunków, jak  i w dziele 0 zmienności zwie
rząt i roślin w stanie udomowienia (kultury), 
wskutek czego teorya ewolucyi dopie
ro po Darwinie osiągnęła należyte stanow i
sko i przeniknęła um ysły wszystkich bada- 
czów, podczas gdy w pierwszej połowie mi
nionego stulecia znaczna większość przyrod
ników znajdowała się na stanowisku kosmo- 
gonii biblijnej, przyjmowanej przez Linneu- 
sza. Z tego względu usprawiedliwiona jest 
do pewnego stopnia nazwa „darwinizm “ dla 
oznaczenia nauki o descendencyi form ustro
jowych.

W  znaczeniu atoli ściślejszem, darwinizm 
jest teoryą doboru naturalnego, zapomocą 
której, jak  wiadomo, słynny biolog usiłował 
wytłumaczyć zjawiska przystosowania oraz 
pochodzenie pożytecznych dla organizmów 
urządzeń, które noszą piętno jakby  celowoś
ci. Darwin, jak  wiadomo, oparł swą ideę do
boru naturalnego na faktach, dotyczących 
doboru sztucznego, oddawna stosowanego 
przez ogrodników i hodowców w celu wy
tw arzania nowych odmian, czyli ras. Dzieci 
nie odziedziczają po rodzicach swoich wszyst

kich ich znamion iudywidualnyeh, różnią 
się od nich np. barwą uwłosienia i oczu, 
wzrostem, stosunkowemi rozmiarami po
szczególnych części ciała, usposobieniem, 
zdolnościami i t. d. Wszystkie te drobne 
różnice w organizacyi potomstwa w stosun
ku do indywidualnych właściwości rodziców 
nazywamy zboczeniami. Zboczenia od typu 
rodzicielskiego występują tak  u człowieka, 
jako też u  zwierząt i roślin. Otóż ogrodnicy 
lub hodowcy, widząc w pewnych takich 
zboczeniach znamiona czy to pod pewnym 
względem pożyteczne dla człowieka, czy to  
zadawalające jego smak estetyczny (np. 
szczególne barwy lub kształty kwiatów 
i owoców), dobierają do rozpłodu osobniki, 
u których zboczenia dane w najsilniejszym 
stopniu są rozwinięte, a postępując w ten 
sposób przez szereg pokoleń, potęgują drogą 
dziedziczności owe znamiona szczególne i wy
twarzają z czasem nowe odmiany (rasy). Tą 
drogą otrzymano np. odmianę buraka cukro
wego o 14 do 16$ zawartości cukru, a wyho
dowano ją  z buraka, który pierwotnie zawie
rał tylko 7 — 8$ tegoż: w dwójnasób tedy 
zwiększono ilość cukru, a to w ten sposób, 
że od r. 1850 dobierano do kultury nasiona 
tylko tych buraków, które go najwięcej za
wierały. Tak samo też wytworzono np. 
w Ameryce rasę krzywonogich owiec (t. zw. 
ankonów) przez dobieranie do rozpłodu ja 
gn iąt o nóżkach najbardziej krzywych, bo 
w tym  przypadku krzywonożność owiec 
i idące za tem upośledzenia w biegu nastrę
czały hodowcom pewną korzyść.

Tak więc działanie doboru sztucznego nie 
jest żadnem przypuszczeniem, jest to od daw
na stosowany środek do otrzymywania no
wych odmian w kulturze, jakkolwiek nieje
dnokrotnie bywa on stosowany przez czło
wieka całkiem bezwiednie, np. amatorowie 
gołębi mogą bezwiednie przyczynić się do 
wytworzenia nowej rasy, dając stale pierw
szeństwo pewnym szczególnym osobnikom 
i tym sposobem nieświadomie dobierając do 
rozpłodu indywidua, zmieniające się w okre
ślonym kierunku.

Na łonie przyrody pojawiają się również 
osobniki ze zboczeniami od typu rodziciel
skiego, zmienność bowiem, obok dziedzicz
ności, to ogólne cechy jestestw  żyjących. Po
nieważ zaś w przyrodzie każdy gatunek pro
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dukuje bez porównania więcej jaj, zarodków | 
i młodocianych postaci, aniżeliby wystar
czyło środków na ich wyżywienie, przeto 
owe nadmiernie rozmnażające się osobniki 
walczą z sobą zawzięcie o środki do życia; j  

nadto, ponieważ w arunki zewnętrzne by
wają częstokroć bardzo niesprzyjające, np. 
zbyt silne mrozy, wielkie skwary, susza, ] 
brak właściwego pożywienia i t. d., łatwo 
więc stąd wyprowadzić wniosek, że z olbrzy
miej liczby powoływanych do życia osobni
ków na łonie przyrody, tylko bardzo mała 
stosunkowo ich ilość utrzym a się istotnie 
i wyda potomstwo, większość zaś musi zgi
nąć w walce z innemi osobnikami, oraz 
z przeciwnościami warunków zewnętrznych. 
Rzecz atoli naturalna, że utrzym ują się w tej 
ogólnej walce tylko te osobniki, które obda
rzone są takiemi zboczeniami, jakie dają im 
pierwszeństwo w owej walce i jakie pozwa
lają im ostać się wobec warunków nieprzy
jaznych: np. podczas mroźnej zimy wyginą 
osobniki bardziej na zimno wrażliwe, a za
chowają się przy życiu silniejsze, odporniej
sze, opatrzone cieplejszem futerkiem lub t. p. 
W ten sposób zachowują się z konieczności 
indywidua, opatrzone cechami dla nich naj
korzystniej szemi, pozwalającemi im najle
piej przystosować się do danych warunków. 
Tą drogą, sądzi Darwin, wytworzyły się na 
łonie przyrody liczne nowe postaci zwierząt 
i roślin, które doskonale są przystosowane 
do warunków i posiadają liczne korzystne 
urządzenia w  organizacyi swojej, noszące 
znamiona jakby celowości. Czego w kultu
rze dokonywa hodowca i stosowany przezeń 
dobór sztuczny, to uskuteczniają w znacz
nej mierze na łonie natury: walka o byt 
w najszerszem znaczeniu tego wyrazu, oraz 
dobór naturalny. Oto pokrótce zasada w ła
ściwego darwinizmu, znana zresztą niemal 
wszystkim, bo od lat kilkudziesięciu popula
ryzowana, a prostotą swoją ujmująca. W ży
liśmy się w nią tak  głęboko i przyzwyczaili 
tak dalece, że wydaje nam się, jakoby nic 
szczególnego nie zawierała, jakoby była zu
pełnie naturalną, sama przez się zrozumiałą, 
nie wymagającą żadnego dowodzenia. Bo 
skoro istnieją zboczenia od typu rodziciel- 
skiego, zboczenia dla osobników korzystne 
lub szkodliwe, a organizmy współzawodniczą 
jedne z drugiemi, oraz walczą z wszelkiemi

wogóle warunkami zewnętrznemi, to rzecz 
oczywista, że zwyciężać muszą tylko te, któ
re posiadają w jakimkolwiekbądź kierunku 
zboczenia pożyteczne, o charakterze jakby 
celowym.

Wszelako, od pierwszej już chwili ukaza
nia się dzieła „ 0  powstawaniu gatunków “, 
liczni badacze zwracali się z mniej lub wię
cej poważnemi zarzutami przeciwko zasa
dzie doboru naturalnego, a w ostatnich la
tach ilość i jakość tych zarzutów tak się 
wzmogła, że wielu przyrodników uważa 
czynnik rozpatrywany za bardzo niewystar
czający, lub zgoła za bezsilny. Pragnąc oce
nić dzisiejsze stanowisko tej złożonej kwe
styi, uczynimy, sądzę, najlepiej, gdy rozpa
trzym y po kolei poszczególne grupy zarzu
tów, czynione teoryi doboru naturalnego, 
a zarazem rozbierzemy ich wartość, posiłku
jąc się co do niektórych punktów dziełem 
prof. L. Piątego: „Ueber die Bedeutung des 
Darwinischen Selectionsprincips u. Proble- 
me der A rtbildung“, 1903, w którem zarzu
ty  te skrzętnie są zebrane.

Przede wszystkiem tedy (Kolliker 1864, 
Naegeli 1884 i inni) zarzucano teoryi, że 
stoi ona na gruncie zanadto teleologicznym, 
że pyta wciąż jaki pożytek przynosi organi
zmom ta  lub owa cecha, że upatruje celowe 
jakby znaczenie wszystkich urządzeń orga
nicznych, albowiem tylko genezę znamion 
korzystnych usiłuje wyjaśnić. Pytanie o cel, 
o znaczenie wszelkiego urządzenia, jest, jak  
wiadomo, nienaukowe. Czyż biologia, powia
da np. Naegeli, ma się trzymać innych metod 
w poznawaniu zjawisk, aniżeli fizyka lub 
chemia? Ta ostatnia stwierdza, że tlen, daj
my na to, ma powinowactwo do wodoru, że 
w pewnych warunkach łączy się z nim 
w określonych stosunkach atomowych, da
jąc wodę, ale nie pyta bynajmniej, jaką ko
rzyść z tego połączenia osiąga tlen lub wo
dór. Mineralogia poucza nas, że to lub owo 
ciało krystalizuje się stale w sposób swoisty, 
tworzy kryształy o tylu a tylu płaszczy
znach, nachylonych wzajemnie pod takiemi 
a takiemi kątami, ale nie pyta bynajmniej, 
jaką korzyść minerał osiąga z tego, że w y
twarza daną postać krystaliczną. Tymcza
sem biolog pyta na każdym kroku, jaką ko
rzyść osiąga organizm z takiej lub owakiej 
postaci ciała, ze swoistego ubarwienia swego
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lub t. p. „Przyroda nieorganiczna, powiada 
on, uważana jest przez naukę ścisłą za sy
stem sił i ruchów, które powstają we wzaje
mnej równowadze, albo też dążą do osią
gnięcia tej ostatniej, skoro zostają z niej wy
trącone. Przyroda organiczna jest również, 
jako całość, oraz w każdej poszczególnej 
swojej części, takimże, ale daleko bardziej 
złożonym układem sił i ruchów, a zadaniem 
wiedzy filogenetycznej jest przedewszyst
kiem wykrycie przyczyn zaburzeń w owej 
równowadze oraz związanych z tem prze
kształceń, ale nie żadnych innych, w ynika
jących stąd związków1'.

Zarzut powyższy ma wszelkie pozory słu
szności, gdyż rzeczywiście pytanie o cel 
w zjawiskach przyrody zawiera jakiś element 
metafizyczny, niezgodny ze ścisłem bada
niem empirycznem. Ale głębsze zastanowie
nie się nad tą  kwestyą prowadzi nas do 
wniosku, że są tu  tylko pozory słuszności.

Mechanistyczne idee w biologii, k tóre roz
winęły się pod wpływem doniosłych odkryć 
fizyologicznych w początkach drugiej poło
wy ubiegłego stulecia, wpłynęły na wyrugo
wanie z nauki poglądu o celowości w p rzy 
rodzie, celowości w znaczeniu teologicznem, 
według której Stwórca, jako istota rozumna, 
zbudował cały wszechświat z pewnym ce
lem, a więc i każde jestestwo stworzył 
i urządził celowo. Świat nie jest dziełem 
przypadku, lecz wynikiem myśli Stwórcy, 
wcieleniem Jego idei, a więc celowo jest 
zbudowany, podobnie jak  wszystko, co stw a
rza rozumny człowiek, mieć też m usi cel 
swój — twierdzono ze stanowiska teologicz
nego. Z czasem, gdy kosmogonia teologicz
na ustępować zaczęła miejsca przyrodniczej, 
gdy nauka przestała się zajmować kwestya- 
mi transcendentalnemi, metafizycznemi, po
zostawiając tę dziedzinę wierze, idea celowo
ści w przyrodzie przestała zajmować um ysły 
badaczów, jako kwestya nie naukowa, nie 
podlegająca dociekaniom empirycznym. A ja 
ko reakcya przeciwko metafizyce ubiegłych 
czasów, rozwinęła się nawet instynktow a 
obawa przed wprowadzeniem pojęcia celowo
ści do nauki, wytworzył się, że tak  powiem, 
w stręt bezwiedny do używania nawet w yra
zu podobnego. A jednak obawa ta  jest I 
nieuzasadniona, gdy chodzi o jestestw a or
ganizowane; pojęcie celowości musimy tu

wprowadzić, odrzucając tylko, rzecz natural
na, wszelki pierwiastek metafizyczny, t. j. nie 
przyjm ując celowości, jako czegoś z góry 
postanowionego, apriorystycznego. Zacho
wać zaś musimy to pojęcie dla oznaczenia 
faktu , że w organizmach wszelki szczegół 
budowy i wszelka czynność służy do utrzy
m ania życia osobnikowego lub gatunkowe
go, a więc ma fizyologiczną racyę bytu, ma 
swój cel ze stanowiska biologicznego. K aż
dy organizm ma zdolność samoregulacyjną, 
samozachowawczą, zdolność celowego, t. j. 
do podtrzym ania życia służącego reagowa
nia na wszelkie podniety świata zewnętrzne
go, o ile te ostatnie nie przekraczają, rzecz- 
naturalna, pewnych granic, poza któremi 
życie staje się już niemożliwe.

Słusznie też prof. L. Platę określa życie, 
mówiąc: „Leben heisst dieFahigkeitbesitzen, 
auf die Einfliisse der Umgebung zweck- 
massig zu reagiren“ *). Zdolność ta, powia
da dalej tenże autor, jakkolwiek jest zawsze 
tylko względna, stanowi niemniej przeto mo
nopol jestestw żyjących, nie mający zjawiska 
sobie analogicznego w przyrodzie martwej, 
gdy tymczasem wszelkie inne własności ży
ciowe, jak wzrost, rozmnażanie się, asymi- 
lacya, przemiana materyi, indywidualność 
są już mniej lub więcej i w ciałach nieorga
nicznych w zawiązku przynajmniej zazna
czone.

Niezliczona ilość t. z w. przystosowań, ze 
względu na głęboki ich interes biologiczny 
z istnie czarodziejską siłą przykuwających 
do siebie uwagę badaczów, to wszystko obja- 

| wy celowych urządzeń i celowych reakcyj 
na działania świata otaczającego.

Urządzeń tych jest tak wiele, że można je  
uklasyfikować, podzielić na liczne bardzo 
grupy, a różnorodność tych ostatnich jest 
wymownym dowodem tego, w jak  rozmai
tych kierunkach rozwinęły się celowości or
ganiczne. Tak np. przedewszystkiem uderza 
nas harmonijne zespolenie wszystkich czę- 

| ści składowych w obrębie ustroju, wzajemne 
| ich do siebie przystosowanie, podobnie jak  
| w machinie, celowo zbudowanej przez czło- 
j wieka, w której wszystkie części składowe 

odpowiednio są dopasowane, uregulowane,

x) Żyć, znaczy to posiadać zdolność celowego 
reagowania na wpływy otoczenia.
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w ruchach swych nie przeszkadzają sobie 
w czynnościach, najdokładniej z sobą współ
działają. Wszelkie urządzenia w organizmie 
dorosłym lub młodocianym m ają na celu 
dobro życiowe tegoż; w kościach np. belecz- 
ki istoty gąbczastej są nłożone w kierunku 
największego ciśnienia lub ciągnienia, aby 
obok najmniejszej wagi kości nadać jej naj
większą wytrzymałość; w jaju  ptaków kula 
żółtkowa przytrzym ana jest z dwu stron 
zapomocą nici galaretowatych, aby nadać 
zarodkowi należyte położenie w jaju podczas 
wylęgu tegoż; w piórach ptasich chorągiew
ka, zbudowana z osi głównej promieni, pro
myków i haczyków włosistych, osiąga prze
to wielką lekkość, a jednocześnie stawia na
leżyty opór powietrzu podczas lotu ptaka, 
co wszystko znakomicie ułatw ia ten ostatni, 
a nadto jeszcze kości ptaków są powietrzem 
wypełnione, bez porównania lżejsze niż 
u ssaków, do lotu więc również świetnie 
przystosowane.

Dalej wszystkie zwierzęta posiadają różne 
części ciała lub narządy poszczególne ściśle 
dostosowane do środowiska, w którem żyją, 
tak aby najsnadniej w danych warunkach 
do życia służyć im mogły; długa, od utraty  
ciepła chroniąca sierść u ssaków okolic chło
dnych, krótka u zamieszkujących kraje go
rące, brak włosia u ssaków wodnych, np. 
u wielorybów, oraz silny rozwój warstwy 
tłuszczowej podskórnej, znakomicie ochra
niającej ciała tych ostatnich i zmniejszającej 
ciężar właściwy ciała ich — oto przykłady 
urządzeń tego rodzaju.

Niezmiernie interesującą grupę urządzeń 
celowych stanowią odruchy czyli refleksy ce- | 
lowe, t. j. ruchy, które powstają pod wpły
wem pewnych podniet zewnętrznych bez 
udziału woli zwierzęcia a dążą zawsze do 1 
ochrony danego organizmu, posiadają więc 
określony cel biologiczny. Tak np. za po- ! 
drażnieniem oka powieki odruchowo się za
mykają, na zbyt silne światło źrenica się j 
kurczy, pod wpływem zbyt wysokiej tempe
ratury otaczającej następuje pocenie się cia
ła, które obniża jego temperaturę, jak  znów 
przeciwnie, pod wpływem zbyt silnego zimna 
skóra blednie wskutek odpływu z niej krwi, 
a tem samem pocenie się ustaje; pod wpły
wem podrażnienia skóry przez owady na niej 
siadające, wstrząsa się ona odruchowo u wie- ;

lu ssących, odpędzając napastników. W resz
cie kichanie, kaszlanie lub wymioty, w celu 
usunięcia z ustroju szkodliwych substancyj — 
to również odruchy dla organizmu korzy
stne, mające doniosłe znaczenie życiowe.

Nakoniec wspomnieć jeszcze należy o t. z. 
celowości leczniczej, o zdolności organizmów 
do samo-uzdrawiania się. Każdy mianowicie 
ustrój może pokonywać działania szkodli
wych wpływów zewnętrznych, zakłócają
cych równowagę jego czynności fizyologicz- 
nych. Pod tym względem znajdujemy u or
ganizmów liczne bardzo urządzenia samo- 
ochronne, lecznicze, a więc o ściśle określo
nym celu biologicznym. Tak np. drobno
ustroje chorobotwórcze, dostające się do or
ganizmu, bywają zjadane i niszczone przez 
komórki wędrujące, t. z. fagocyty (leukocy
ty), lub przez ciała chemiczne, zwane antyto- 
ksynami; części ciała przypadkowo utracone 
odrastają w zupełności, lub po zagojeniu się 
rany podlegają częściowemu odrodzeniu, 
służąc w mniejszym lub większym stopniu 
do określonych celów fizyologicznych. Da
lej, gdy jeden z dwu parzystych narządów 
ciała zostaje chorobowo zaatakowany lub 
sztucznie usunięty, drugi narząd odpowiedni 
podlega t. z. wzrostowi kompensacyjnemu, 
t. j. powiększa się znacznie, zastępując 
w znacznej mierze funkcye brakującego or
ganu, np. jedna nerka zachowuje się w po
dobny sposób wobec drugiej. Wi’eszcie 
przytoczyć tu też można zdolność uodpor
niania się organizmu czyli immunizacyi 
wobec pewnych wpływów szkodliwych.

Powyższe przykłady, które możnaby bez 
końca mnożyć, dowodzą chyba wymownie, 
że musimy uwzględniać urządzenia celowe 
organizmów, że jesteśmy zniewoleni do po
równywania organizmu z czynną machiną, 
która nietylko jest kompleksem materyałów 
fizycznych i ciał chemicznych, nietylko jest 
zbiorem sił fizyko-chemicznych, ale ma też 
budowę do określonego celu służącą, jest 
utworem celowym. Porównanie to wszakże 
przeprowadzić można z tem zastrzeżeniem, 
że machina zostaje konstruowana przez czło
wieka do jego celów, organizm zaś jest ce
lowy pod względem auto-biologicźnym, czyli 
ze względu na własne dobro życiowe. Otóż 
teorya doboru naturalnego, tłumacząc nam 
do pewnego stopnia genezę przystosowania
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czyli owych pożytecznych urządzeń biolo
gicznych u organizmów, nie może być oskar
żona o to, że postępuje nienaukowo. Z fak
tem celowości musimy się liczyć poważnie, 
a przeczyć mu nie mamy prawa nawet wów
czas, gdy przyjmiemy, że wszystkie po
szczególne procesy życiowe sprowadzić mo
żna do czynników fizyko-chemicznych, orga
nizm bowiem, jako całość, jest czemś więcej 
niż kompleksem tych czynników.

W  ścisłym związku z wyżej rozpatrzonym 
zarzutem, że teoryą doboru naturalnego stoi 
zanadto na gruncie teleologicznym, znajduje 
się trudność, zaznaczona przez Naegelego 
(Mechanisch - physiologische Abstammungs- 
theorie, 1884, str. 327), a polegająca na tem, 
że istnieją u roślin liczne t. z. cechy „czysto 
morfologiczne1', które są pod względem fizyo- 
logicznym obojętne, a pomimo to okazują 
daleko wnększą stałość niż znamiona nieobo
jętne, stałość zaś ich nie mogła być osiągnię
ta  drogą doboru naturalnego, ponieważ jako 
obojętne nie przynoszą one żadnej korzyści 
w walce o byt. Do takich znamion „czysto 
morfologicznych “ zalicza np. Naegeli naprze- 
ciwległość liści lub spiralny ich układ, wy
stępujące np. u roślin wargowych, a także 
u ogórecznikowych, a jeszcze bardziej typo
wym przykładem znamion takich jest roz
m aity układ komórek wierzchołkowych i roz
m aity sposób dzielenia się ich z jednej stro
ny u glonow wielokomórkowych, z drugiej 
u mchów lub roślin skrytokwiatowych na
czyniowych. Czy komórki wierzchołkowe 
rozrastającej się roślinki dzielą się przegród
kami poziomemi, czy też ukośnemi, to dla ży- 
ciaroślin żadnej nie przedstawia różnicy, a je 
dnak ta obojętna, czysto morfologiczna ce
cha jest stałą u wspomnianych grup roślin. 
Podobne poglądy wygłaszali także liczni zo
ologowie np. Bronn, Broca i inni.

Otóż zarzut ten odeprzeć łatwo. Po pier
wsze bowiem, bardzo jest ryzykowne, a na
wet nienaukowe twierdzenie, że ta  lub owa 
cecha morfologiczna jest zupełnie obojętna 
pod względem czynnościowym, a historya 
nauki uczy nas, że bardzo wiele razy, to, co 
wydawało się przez długi czas zupełnie obo- 
jętnem , okazało się z czasem, po grunto- 
wniejszem i dokładniejszem zbadaniu, czemś 
bardzo doniosłem pod względem fizyolo- 
gicznym.

Tak np. przez długi czas nie wiedziano 
nic o znaczeniu biologicznem t. z. różnosłup- 
kowości (heterostylii), polegającej na tem, 
że w rozmaitych kwiatach tej samej rośliny 
słupki i pręciki bywają różnej długości, jak 
to znajdujemy np. u pierwiosnkowatych, 
gdzie występują dwie różne kombinacye 
w długości słupków i pręcików, a raczej 
w wysokości osadzenia znamion i pylników.

Podobnie też przez długi czas nie zdawa
no sobie sprawy ze znaczenia biologicznego 
rozm aitych wyrostków i innych części do
datkowych w kwiatach storczyków, jak  np. 
u znanego gatunku Coryanthes, który posia
da liczne, a kunsztowne takie części. Dziś 
atoli wiemy, że wszystkie te właściwości 
w budowie kwiatów nie są tylko cechami 
„czysto morfologicznemi“, ale że mają donio
sła znaczenie biologiczne, a mianowicie dla 
sprawy zapłodnienia krzyżowanego. Wresz- 

j  cie jeszcze inny przykład. Układ blaszek 
! kostnych w części gąbczastej (pars spongiosa)
| kości, różny w różnych kościach, Naegeli za- 
j  liczyłby z pewnością do cech „czysto morfo- 
j  l o g i c z n y c h b o  co za znaczenie dla życia, 

zdawałoby się, mieć może taki lub owaki 
kierunek przebiegu blaszeczek kostnych? 
A jednak wiemy dzisiaj, że dla mechaniki 
ustroju ma to ogromne znaczenie, bo blaszki 
te, jak  to już zaznaczyliśmy, przebiegają 
w kierunku największego ciśnienia lub ciąg
nienia, na kość wywieranego, stawiając, mi
mo najmniejszej masy kości, największy opór 
działającym na nią siłom.

Inna też jeszcze okoliczność zmniejsza nie
bezpieczeństwo tego zarzutu. A mianowicie: 
liczne cechy, które istotnie okazują się czy
sto morfologicznemi, mogą powstawać przez 
t. z. związek współczynny z innemi cechami, 
które, jako posiadające znaczenie życiowe, 
mogły się rozwinąć z udziałem doboru na
turalnego. Taka współczynność czyli korre- 
lacya jest bardzo rozpowszechniona u orga
nizmów, każdy narząd znajduje się w związ
ku współczynnym z innemi narządami, któ
re stanowią dlań niejako świat zewnętrzny. 
Zmienność współczynną widzimy na każdym 
niemal kroku. Części stanowiące t. z. anty- 
mery, t. j. przeciwstawne sobie organy pra
wej i lewej połowy ciała zmieniają się zwy
kle współczynnie, jakkolwiek nie zawsze da- 

, je  się to zauważyć (np. u królików jedno
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uchych, jeleni jednorogich lub u owiec z nad
liczbowym rogiem  z jednej strony), częstszą 
jest współczynna zm ienność kończyn prze
dnich i tylnych, głow y i kończyn, np. u  char
ta lub u koni, u  k tó rych  bardzo często w p a
rze z białemi nogam i w ystępuje b iała plam a 
na czole. Skóra, włosy, kopyta, rogi, zęby 
zmieniają się bardzo często współczynnie. 
Z nadm iernem  lub ubogiem  uwłosieniem 
idzie np. często w parze silniejszy niż zw y
kle lub słabszy rozwój zębów, że wspomnę 
tu  tylko, za D arw inem , o Ju lii P astran ie  w y
twornej i eleganckiej damie, słynnej śpie
waczce hiszpańskiej, k tó ra  posiadała dużą, 
męzką brodę, czoło w części uwłosione, 
a w dolnej szczęce podw ójny szereg zębów. 
Często w ystępuje korrelacya pom iędzy o rga
nami lub czynnościam i niczem. pozornie nie 
związanemi z sobą, np. ślepocie na barw y to 
warzyszy często niezdolność odróżniania pe
wnych tonów  m uzycznych, białe koty  z ocza
mi niebieskiemi są po większej części mniej 
lub więcej głuche. N iekiedy barw a pozostaje 
w związku z właściwościami konsty tucyi 
fizyologicznej, czego dowodzą tak ie  np. fak
ty, że w W irginii wszystkie świnie, z w y jąt
kiem czarnych, chorują bardzo po spoży
ciu korzenia rośliny L aehnanthes tinctoria, 
a na Sycylii dziuraw iec szorstki (Hypericum  
crispum) je s t tru jący  ty lko dla owiec bia
łych, nie zaś dla czarnych. W reszcie wiado
mo, jak  wielka je s t współzależność organów  
płciowych i innych narządów  ciała, zwierzę
ta  np. kastrow ane zm ieniają się w sposób 
bardzo uderzający, cała niem al ich organi- 
zacya ulega pewnej m odyfikacyi z usunię
ciem gruczołów płciowych.

(CBN)

G u s t a w  L e  B o n .  

D EM A TERY A LIZA C Y A  M A TER Y I.

(Dokończenie).

P r o m i e n i e  X . N apotkaw szy przeszko
dę, elektrony, w ysyłane przez ru rkę  Croo- 
kesa lub przez ciało radyoaktyw ne, zamie
r a j ą  się na  prom ienie, k tórym  nadajem y 
miano prom ieni X , jeśli pochodzą z ru rk i 
* 'rookesa i prom ieni 7, jeśli źródłem ich je s t 
ciało radyoaktyw ne. Te prom ienie X  i f

uchodzą za coś odm iennego od elektronów  
z powodu, że nie u legają odchyleniu w polu 
m agnetycznem ; niem niej przeto w ytw arzają 
one elektryczność na w szystkich ciałach, 
k tó re napo tykają  na swej drodze. Rozcho
dzą się one po lin ii prostej; przenikają, jak  
wiadomo, przez w szystkie substancye, nie 
w yłączając m etali w  grubych  w arstw ach.

G dyby rzeczywiście na  prom ienie X  sk ła
dały  się jedynie drgania  eteru, ja k  to  się 
przjgm uje powszechnie, w tak im  razie nale
żałyby one z pewnością do zjawisk, k tóre 
niegdyś nazyw ano niem ateryalnem i, t. j. do 
zjawisk, zachodzących wyłącznie w eterze. 
Jednakże, je s t rzeczą bardzo możliwą, że sto
ją  one poprostu na  g ran icy  rzeczy m ateryal- 
nych i przedstaw iają, jak  utrzym yw ałem  już  
daw niej, o statn i e tap  na drodze zanikania 
m ateryi. Thom son doszedł świeżo do w nio
sku, że fala, stanow iąca prom ień X , rozcho
dzi się wprawdzie za pośrednictw em  drgań  
eteru, ale zarazem  „posiada pew ną s tru 
k tu rę  “ J).

Zresztą, nieodchylanie się prom ieni X  
w polu m agnetycznem  nie jest jeszcze do
statecznym  dowodem ich n a tu ry  nieelek
trycznej. P rzypuśćm y, że składają się one 
z elektronów, bardziej jeszcze w ysubtelnio- 
nych, aniżeli zw ykłe elektrony odjemne, i że, 
zam iast poruszać się z prędkością, rów ną 2/a 
prędkości św iatła, biegną z prędkością, ró 
w ną sam ejże prędkości św iatła. W edług ba
dań, o k tó rych  w spom inałem , elektrony, ob
darzone tak ą  prędkością, posiadałyby masę 
nieskończoną. Wobec tego je s t rzeczą oczy
w istą, że nie m ogłyby one ulegać odchyle
niu  w polu m agnetycznem , pomimo, że sk ła
dałyby się z atom ów elektrycznych.

B ądź jak  bądź, jony, elektrony i prom ie
nie X  w ytw arzają zawsze elektryczność, sko
ro tylko zetkną się z jakiem ikolw iek ciałami. 
Uw ażam y, że pierw sze z nich składają się 
z m olekuł elektrycznych, ponieważ dają się 
odchylać zapomocą m agnesu, i przypuszcza
my, przeciwnie, że prom ienie X  m ają skład 
odm ienny, ponieważ nie spostrzegam y w nich 
takiego odchylania się. F ak t w ytw arzania 
elektryczności posiada w samej rzeczy zna
czenie bardzo drugorzędne. Je s t to  skutek,

J) J . J. Thomson. Electricity and Matter, 1904, 
str. 63.
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który sprowadzać mogą przyczyny bardzo | 
rozmaite. Prąd gorącego powietrza albo 
strum ień pary mogą wytwarzać bardzo wiel- | 
kie ilości elektryczności, a przecież n ik t nie j  

powie, że cząsteczki powietrza lub pary są 
cząsteczkami elektrycznemi.

Moje osobiste spostrzeżenia, dotyczące te- j  

go punktu, nie sprawiły dotąd wielkiego w ra
żenia na fizykach. Znalazłszy się raz w po
siadaniu pewnej teoryi, ludzie ci trzym ają 
się jej rozpaczliwie, podobnie jak  trzym ali 
się przez długi czas teoryi emisyi w optyce.
A jednak fakty, które wykazują, że atom, 
zwany elektrycznym, stanowi tylko ostatni 
wytwór dysocyacyi ciał, mnożą się z dniem 
każdym.

Najważniejszy z nich jest wspomniany 
wyżej fakt, odkryty przez R utherforda, że 
większość cząstek, wysyłanych przez ciało 
radyoaktywne, pochodzi z emanacyi, która 
posiada wprawdzie niektóre własności gazu, 
lecz nie posiada bezwzględnie żadnego ła 
dunku elektrycznego, pomimo, że zdolna jest 
dawać początek ciałom, mogącym w ytw a
rzać elektryczność. Tutaj niejako palcem 
dotykam y „pośrednika“. Em anacya, jony, j  

elektrony, promienie X  i t. d. nie są w rze
czywistości niczem innem, jak  tylko rozmai- 
temi fazami demateryalizacyi m ateryi, o czem 
coraz to dowodniej przekonywać się bę
dziemy.

Opierając się na poglądach współczesnych, 
opisaliśmy wystarczająco dokładnie przy
puszczalną budowę produktów, które mate- 
rya daje wskutek swej dysocyacyi; teraz zaj
miemy się rozpatrzeniem różnych postaci tej 
dysocyacyi i postaramy się wykazać, że 
w każdym przypadku odnaleźć można ele- i  

m enty, przez nas dopiero co wyszczególnio
ne. Nie jest bynajmniej rzeczą ważną dla 
naszego dowodzenia, aby elementy te m iały 
koniecznie skład ściśle taki, jak i im przypi
sują teorye, których niedostateczność staje 
się z każdym dniem oczywistszą. W ystar- i 
czy, żeby własności ich były identyczne.

§ 3. D em ateryałizacya atom ów gazow ych.

Dysocyacyę ciał prostych zbadano naj
pierw w przypadku gazów i to w epoce, gdy 
nikomu się nie śniło o dysocyacyi atomów. 
Zjawisko to opisane zostało wówczas pod 
nazwą jonizacyi. Termin ten należy uważać

za bezwzględny synonim dysocyacyi mate
ryi, jak o tem już wspomniałem powyżej.

Zresztą, produkty dysocyacyi atomów ga
zowych są tej samej natury, co i produkty, 
otrzymane przez dysocyacyę innych ciał, np. 

6metali. Stosunek ich ładunku do ich
ni

masy jest zawsze ten sam. Jak  wyjaśnili
śmy wyżej, własności ich zmieniają się ty l
ko zależnie od tego, czy jonizacya odbywa 
się pod ciśnieniem zwyczajnem, czy też w ga
zie bardzo rozrzedzonym, np. w rurce Croo- 
kesa.

Jonizowanie gazu polega na wywoływa
niu w nim, jakimkolwiek sposobem, powsta
wania cząsteczek, które opisaliśmy pod na
zwą jonów—cząsteczek, zaopatrzonych w ła
dunki elektryczne dodatnie lub odjemne, 
czyniące gaz ten dobrym przewodnikiem ele
ktryczności. Tak przynajmniej twiei’dzi teo
rya obecna.

Jony te, mające znaki przeciwne, znaj
dują się zawsze w ilościach równoważnych, 
wskutek czego, jak zauważył J . J . Thomson, 
masa gazu zjonizowanego, wzięta jako ca
łość, nie ujawnia wcale ładunku elektrycz
nego. Ten fakt  zgadza się zresztą ze wszyst- 
kiem, co wiemy oddawna o elektryczności. 
Niepodobna wytworzyć ładunku elektrycz
nego danego znaku, nie stwarzając jedno
cześnie takiegoż ładunku znaku przeciwne
go. Tak np., gdy rozkładamy płyn elek
tryczny przez tarcie, wówczas ciało, którem 
pocieramy, zawiera ilość elektryczności, ści
śle równą tej, którą zawiera ciało pocierane, 
lecz znaku przeciwnego.

A zatem, gaz zjonizowany, wzięty jako 
całość, nie ujawnia żadnego ładunkh elek
trycznego, lecz, jeżeli skierujemy go między 
dwie równoległe płytki metalowe, z których 
jedna naładowana jest elektrycznością doda
tnią, a druga—odjemną, to każda z dwu pły
tek przyciąga jony przeciwnego znaku i ele- 
k trom etr stwierdza neutralizacyę pewnej czę
ści ładunku płytek. Z wielkości tej neutrali- 
zacyi wyprowadzamy wartość ładunku, przy
pisywanego jonom. Ładunek ten jest jedna
kowy we wszystkich ciałach, zarówno ga
zach jak  metalach.

Cóż się staje z jonami dodatniemi i odje- 
mnemi, powstałemi w masie gazowej? Gaz 
zjonizowany zachowuje swe przewodnictwo
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przez czas niejaki, lecz nie na stałe, i w koń- ! 
cu n ie  można już w nim stwierdzić ładunku 
elektrycznego. Stąd wnioskujemy, że jony 
dodatnie i odjemne ponownie połączyły się 
ze sobą. Cóż więc tworzą one po takiem po- 
nownem połączeniu?

Oczywiście, nie tworzą one gazu, z któ
rego wyszły, byłoby to bowiem stwarzaniem 
materyi, i trzebaby posiadać siły wprost ko
losalne, aby dokonać takiej syntezy. Stowa
rzyszając się, jony tworzą poprostu ów ele
ment nieznany, o którego istnieniu wniosku
jemy jedynie na podstawie teoryi -  element 
zwany elektrycznością obojętną.

Prędkość ponownego łączenia się jonów 
zmienia się bardzo w zależności od ciała, 
z którego jony te pochodzą.

Wydaje się ona proporcyonalną do liczby 
jonów obecnych i dlatego jest bardzo wielka 
w przypadku gazów zjonizowanych przez 
ciała mocno aktywne, np. przez rad. Łącze
nie się ponowne jonów odbywa się znacznie 
prędzej w razie obecności cząstek stałych, jak 
to łatwo stwierdzić można, wdmuchując 
dym tytuniowy między dwie naładowane 
płytki metalowe, gdzie przechodzi gaz zjo- 
nizowany.

Dziś przyjmuje się powszechnie, że wszy
stkie jony, bez względu na swe pochodzenie, 
są do siebie podobne, a zdanie to opiera się 
przedewszystkiem na identyczności ich ła
dunku elektrycznego. Moje doświadczenia 
doprowadzały mnie, przeciwnie, do wniosku, 
że pomiędzy rozmaitemi jonami zachodzić 
muszą znaczne różnice. Istotnie zauważy
łem, że prędkość ich ponownego łączenia się 
albo raczej — by nie przesądzać spraw y— 
ich znikania, zmienia się bardzo, w zależno
ści od ich pochodzenia. Oto np. trzy przy
padki, w których wedle moich spostrzeżeń, 
jony zachowują się wielce rozmaicie:

1) J o n y ,  w y t w o r z o n e  p r z e z  s p a 
l a n i e .  Mogą one przejść przez oziębianą 
rurę metalową dwumetrowej długości, jak  
tego dowodzi działanie, które wywierają na 
elektroskop, umieszczony u w ylotu rury; 
ale cienka warstwa wody zatrzymuje je.

2) J o n y ,  w y t w o r z o n e  p r z e z  n i e 
k t ó r e  r e a k c y e  c h e m i c z n e .  Z pomię- 
dzy tych reakcyj wymienię tylko wytwarza
nie wodoru przez działanie amalgamatu so
du na wodę. Otrzymane jony znikają pra

wie całkowicie po przebyciu kilku centyme
trów drogi w rurce.

3) J o n y ,  w y t w o r z o n e  p r z e z  u t le 
n i e n i e  f o s f o r u .  Przepuszczając przez 
butelkę z wodą powietrze, które przeszło 
uprzednio przez flaszkę z drobnemi kawał
kami fosforu, możemy wywnioskować, na 
podstawie działania powietrza na elektro
skop, że nie wszystkie jony zostały zatrzy
mane przez wodę, jak to musiałoby się zda
rzyć z jonami, otrzymanemi w doświadcze
niach poprzednich.

Z trzech przytoczonych przeze mnie przy- 
kładów widać, że pomiędzy jonami, mimo 
niezaprzeczone ich analogie, mogą zachodzić 
i rzeczywiste różnice.

Prędkość jonów w powietrzu, jak  widzieli
śmy, różni się bardzo od prędkości ich w pró
żni. Pod ciśnieniem atmosferycznem zwy- 
czajnem jest ona rzędu zaledwie centyme
tra  na sekundę. Gdy jony krążą pomiędzy 
dwiema płytkami metalowemi, naładowane-. 
mi elektrycznością znaków przeciwnych, 
prędkość ich jest proporcyonalna do natęże
nia pola elektrycznego. Atoli istnieje maxi- 
mum natężenia pola, poza którem prędkość 
już się nie zwiększa. W  nowej terminologii 
nadajemy miano prądu nasycenia prądowi, 
wytwarzanemu przez przesuwanie się jonów, 
gdy maximum to zostało osiągnięte.

Ilość cząsteczek gazowych, które mogą 
zostać zjonizowane w danej masie gazu, jest 
stosunkowo bardzo drobna, chociażby użyty 
sposób jonizacyi był jaknajpotężniejszy. Gdy
by było inaczej, moglibyśmy z łatwością 
wydobywać z atomów kolosalne ilości ener
gii. Podług obliczeń Rutherforda jedna stu- 
milionowa część ogólnej liczby cząsteczek 
w gazie ulega dysocyacyi albo raczej po
czątkowi dysocyacyi. Liczbę tę otrzymać 
można rozmaitemi metodami, między inne
mi, oznaczając liczbę kropelek wody powsta
łych przez skroplenie pary wskutek obecno
ści jonów. Pomimo, że ilość ta  wydaje się 
niezmiernie małą, niemniej przeto liczba jo 
nów jest jeszcze bardzo znaczna, a to z po
wodu wielkiej liczby cząsteczek, którą za
wiera gaz, a którą oceniamy na 36 milionów 
miliardów w milimetrze sześciennym. A za
tem milimetr sześcienny gazu mógłby zawie
rać 360 milionów cząstek zdysocyowanych.

Ponieważ wszystkie te jony są prawie
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identyczne z temi, które wytwarza dysocya- 
cya jakiejkolwiek materyi, przeto nie uwa
żam za potrzebne powracać do ich w łasno
ści, które opisałem wystarczająco obszernie 
w jednym z poprzednich paragrafów.

§ 4. D em ateryalizacya c ia ł o silnej 
radyoaktyw ności sam orzutnej (uranu, radu i t. p)

I d e n t y c z n o ś ć  p r o d u k t ó w  d y s o 
c y a c y i  c i a ł ,  z w a n y c h  r a d y o a k t y -  
w n e m i ,  z p r o d u k t a m i  d y s o c y a c y i  
i n n y c h  ciał .  Substancye radyoaktyw ne 
takie, jak  tor, uran, rad i t. p., nie dają pro
duktów dysocyacyi, odmiennych od tych, 
jakie otrzymujemy przez dysocyacyę pierw
szego lepszego ciała przyrody. Pod innemi 
tylko nazwami odnajdziemy zawsze w y
szczególnione poprzednio: emanacyę, jony, 
elektrony i promienie X.

Bardzo ciekawą stroną substancyj samo
rzutnie radyoaktywnych jest to, że wysy
łają  one w ilości znacznej te same elementy, 
które inne ciała wysyłają w ilości niepomier
nie mniejszej. Powiększając tym  sposobem 
pewne zjawisko ogólne, pozwalają one zba
dać je lepiej w szczegółach.

Rutherford, który zbadał ciała radyoak
tywne bardzo wszechstronnie i k tóry wraz 
z Piotrem Curie odkrył prawie wszystkie 
fakty, ciał tych dotyczące, pooznaczał ich 
różne promienie literam i a, p i f .  Nomen
klatura ta została dziś przyjęta powszechnie, 
ale pod temi rozmaitemi nazwami odnajdu
jem y dokładnie te same produkty, któreśmy 
opisali powyżej. Promienie a składają się 
z jonów dodatnich, promienie (3—z elektro
nów, identycznych z temi, które tworzą pro
mienie katodalne, zaś promienie f  podobne 
są do promieni X. Zmiany w ilości emisyi 
oraz prędkość tej ostatniej są prawie jedy- 
nemi różnicami, które wskazać można w roz
m aitych przypadkach dysocyacyi m ateryi.

Promienie a (jony dodatnie) stanowią, 
według Rutherforda, 99% emisyi radu. Ich 
przenikliwość jest prawie żadna, skoro do 
zatrzym ania ich wystarcza arkusz zwyczaj
nego papieru. Czynią one powietrze dobrym 
przewodnikiem elektryczności i odchylają 
się w polu magnetycznem, ale w kierunku 
odw rotnym , niż cząstki [3. Prędkość ich ma 
się równać 1/10 prędkości światła.

Liczba cząstek a, wysyłanych przez gram

na sekundę, wynosiłaby 70000 w przypadku 
uranu i 100 miliardów w przypadku radu. 
Em isya mogłaby, zanimby zniknęło wszyst
ko ciało, trw ać w takiem tempie przez lat 
1000.

Tę stałą emisyę jonów dodatnich a można 
łatwo uwidocznić zapomocą spintaryskopu— 
tego cudownego przyrządziku, które zjawi
sko dysocyacyi materyi czyni widzialnem, 
a więc nie ulegającem wątpliwości. Przy
rząd ten składa się poprostu z odrobiny ra 
du, umieszczonego nad ekranem, powleczo
nym  siarczkiem cynku. Patrząc na ekran 
przez lupę, widzimy, jak  z powierzchni jego 
tryska bez przerwy istny deszcz drobnych 
iskierek, które powstają wskutek uderzeń 
malutkich cząstek, wysyłanych przez rad. 
Posługując się niektóremi odmianami siarcz
ków fosforyzujących, zdołałem otrzymać 
ekrany, za których pomocą można obserwo
wać zjawisko dysocyacyi m ateryi w rozmai
tych substancyach, a zwłaszcza w torze 
i uranie.

Promienie fi (składające się z elektronów 
odjemnych) stanowią zaledwie 1% emisyi ra 
du i toru. Odchylają się one w polu magne
tycznem w kierunku odwrotnym, niż pro
mienie a, a więc w tym samym, co promie
nie katodalne rurki Crookesa, od których 
różnią się zresztą jedynie większą szybko
ścią. Ich przenikliwość jest znacznie więk
sza od przenikliwości cząstek a, skoro mogą 
przechodzić przez płytki metalowe kilkomili- 
metrowej grubości. Ich prędkość, dość zmien
na, dosięgać może 96/100 prędkości światła.

Promienie y są, o ile się zdaje, identyczne 
z promieniami X, ale posiadają przenikli
wość większą, mogą bowiem przejść przez 
kilka centymetrów stali. Pole magnetyczne 
nie odchyla ich.

Do poprzednich emisyi ciał radyoakty
wnych trzeba dodać to, co Rutherford na
zywa „emanacyą“, t. j. ową substancye—jak 
wyjaśniliśmy wyżej—półmateryalną, którą 
J . J . Thomson zdołał otrzymać z większości 
ciał przyrody. Działaniem zimna daje się 
ona skondensować w rurce, ale znika nieba
wem, zamieniając się na promienie a, [i i 7, 
t. j. na jony dodatnie, elektrony i promie
nie X .

W idzimy więc, że, jak  to powiedzieliśmy 
na samym początku, emisye ciał radyoakty-
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wnych są analogiczne z temi wszystkiemi, | 
które stwierdziliśmy i które stwierdzimy je- j 
szoze w rozmaitych postaciach dysocyacyi j 
materyi.

Co do dysocyacyi gazów, to jest nie tylko 
analogia, ale identyczność, gdy dysocyacya 
i c h  odbywa się w ośrodku bardzo rozrzedzo- j 

nym. Ciało radyoaktywne i rurka Crookesa 
wytwarzają również promienie a, t. j. jony 
dodatnie (promienie kanałowe), promienie p, i 

t. j. elektrony odjemne, i wreszcie promie- 
nic y (t. j. promienie X).

W y m i a r y  c z ą s t e k  m a t e r y i ,  k t ó r e  
w y s y ł a ć  m o g ą  c i a ł a  z w y c z a j n e .  Mó
wiliśmy wyżej o milionach cząstek na se- j 
kundę, które wysyłać może w ciągu wieków 
gram ciała radyoakty wnego, nie tracąc w spo
s ó b  dostrzegalny na wadze. Liczby takie 
wywołują zawsze pewne niedowierzanie, po
nieważ niepodobna przedstawić sobie tak nie
słychanie małych cząstek materyi. Niedo
wierzanie to znika, gdy zwrócimy uwagę na 
fakt, że snbstancye bardzo zwyczajne mogą, 
nie ulegając wcale dysocyacyi, być przez la
tu całe siedliskiem obfitej emisyi cząstek, 
łatwych do wykrycia zapomocą powonienia, 
pomimo, że emisyi tej nie może stwierdzić 
najczulsza waga.

Ciekawych bardzo poszukiwań dokonał 
świeżo w tym  przedmiocie Berthelot. Usi- j 
i wał on oznaczyć stratę na ciężarze, którą 
ponoszą ciała mocno pachnące, a mało lotne, j 
1 zułość powonienia jest nieskończenie więk- | 
« a od czułości wagi, albowiem, jak  stwier
dził Berthelot, w niektórych przypadkach, 
nP- chodzi o jodoform, można pierwszą 
drogą wykryć z łatwością obecność jednej 
'umilionowej części miligrama.
Robiąc doświadczenia nad tą  substancyą, 

Berthelot doszedł do wniosku, że gram  jodo
formu traci na wadze zaledwie jednę setną 
część miligrama w przeciągu roku, a zatem 
miligram tylko w przeciągu stulecia, pomi- 
ni°; że wysyła nieustannie na wszystkie 
strony, całe potoki cząstek pachnących. Ber- j 
tbelot dodaje, że, wziąwszy piżmo zamiast | 
jodoformu, otrzymalibyśmy stratę na wadze | 
znacznie mniejszą, mniejszą, być może, ty- j 
S1ąc razy, tak, że rozejście się jednego mili- j 
grama wymagałoby 100000  lat.

tenże autor w pracy późniejszej zwraca 
Uwagę na to, że „nie znamy prawie żadnego

ciała metalicznego lub innego, któreby, szcze
gólnie gdy jest potarte, nie ujawniało jakie
goś zapachu “.

Z  doświadczeń tych możemy nabrać nie
jakiego pojęcia o liczbie cząstek, którą za
wierać może niezmiernie drobna ilość m ate
ryi. Liczba ta  jest olbrzymia, chociaż cząst
ki nie stykają się ze sobą i utrzym ują się 
w łączności jedynie wskutek swych przy
ciągali.

Podług różnych doświadczeń, których 
przytaczać tu  nie mogę, lecz których wyniki 
zostały przyjęte przez takich współczesnych 
badaczów, jak  Rutherford, Thomson i w. in., 
1 mm3 wodoru ma zawierać 86 milionów mi
liardów cząsteczek. Je s t to liczba, której 
znaczenie staje się zrozumiałem dopiero wte
dy) wprowadzimy jednostki, łatwiejsze 
do ujęcia. O ogromie jej można nabrać na
leżytego pojęcia, obliczywszy np. wymiary 
zbiornika, zawierającego taką samę liczbę 
ziarnek piasku, z których każde posiadałoby 
objętość milimetra sześciennego. Kopiec, 
z ziarnek tych usypany, sięgałby do połowy 
wysokości najwyższej góry na świecie. Aby 
pomieścić tę masę piasku w zbiorniku 
równoległościennym o podstawie, równej 
10000 m2, trzebaby mu nadać wysokość 
3600 m. Tł. S. B.

BAKTERYE ŚW IEC Ą C E1).

Oddawna znane jest ciekawe zjawisko 
świecenia ryb i mięsa. Już Arystoteles, 
w dziele „O duszy‘! robi wzmiankę o świece
niu głowy, oczu i łusk rybich. W  czasach 
późniejszych, w 1592 r. po raz pierwszy ana
tom Hieronymus Fabricius ab Aquapendente 
wspomina o świeceniu mięsa, które wywo
ływało nieopisaną trwogę pośród mieszkań
ców Padwy.

Cały szereg starannych badań, prowadzo
nych w celu wyjaśnienia tego zagadkowego 
zjawiska, wykazał, że wywoływane bywa 
ono przez pewne bakterye, które obecnie 
znane są pod ogólną nazwą „ świecących 
W  1875 r. Pfliiger pierwszy dowiódł, że 
świecenie ryb zależy od drobnoustrojów;

!) Według referatu odczytanego w Towarzyst
wie przyrodniczem w Elberfeldzie.
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w krótkim czasie po badaniach Pfliigera, 
Niiesch opisał bakterye świecące mięsa, po
tem  zaś robione już były ciągle spostrzeże
nia w tym kierunku przez rozm aitych uczo
nych, jak  Lassara (1880 r.), Ludw iga (1882 
i 1884), B. Fischera (1887) i wielu in. Spra
wozdania wszystkich tych badaczów jedno- 
zgodnie świadczą, że zjawisko świecenia nie 
zachodzi nigdy w świeżem mięsie lub ry 
bach, lecz dopiero po pewnym czasie, t. j- 
wówczas, gdy bakterye m iały już  możność 
dostatecznie rozmnożyć się; najczęściej po 24 
godzinach, niekiedy prędzej lub później, uka
zują się zazwyczaj na wspomnianem podłożu 
małe punkciki, wysyłające w ciemności ła
godne światło, które stopniowo zwiększają 
się, aż nareszcie cała powierzchnia ryby lub 
mięsa poczyna świecić. W  miejscu chłodnem 
zjawisko takie może trw ać całą dobę. Nad
zwyczaj łatwo jest wywołać świecenie ryb 
morskich. W tym celu zwilżamy jakąkol
wiek rybę 3% roztworem soli kuchennej, przy
krywając zwilżone miejsce np. talerzem, aby 
zapobiedz wyschnięciu. Po jednym  lub dwu 
dniach, przechowując rybę w niezbyt wyso
kiej temperaturze, otrzymujemy piękne zja
wisko świecenia. Doświadczenia takie nie 
udają się jednak zupełnie z rybam i słodko- 
wodnemi, co stanowi dowód, że bakterye, 
wywołujące świecenie ryb, rozwijają się tyl
ko w wodzie morskiej, a zatem słonej. Prze
mawia za tem jeszcze i ten fakt, że rozmaite 
gatunki bakteryj świecących brane z ryb lub 
z mięsa, w którem wywołano sztucznie świe
cenie, świecą szczególnie silnie tylko w obec
ności 3% roztworu soli kuchennej (procent, 
który, jak wiadomo, posiada woda morska). 
W  nieobecności lub wobec nieznacznej ilości 
soli świecenie jest mniej silne, a naw et mo
że zupełnie ustać, ukazując się ponownie 
wkrótce po dodaniu tego związku. Należy 
nadmienić, że w ostatnich czasach wTykryto 
także pewną ilość bakteryj, które, chociaż 
nie są halofilami, t. j. nie wymagają soli do 
swego rozwoju, posiadają jednak zdolność 
świecenia.

Jeszcze ważniejszy warunek świecenia 
bakteryj, niż sól, stanowi tlen. Dlatego też 
hodowle ich, ryby, mięso świecą zwykle 
tylko na powierzchni, nigdy zaś w war
stwach głębszych, chociaż i tam  bezwątpie- 
nia rozwijają się wspomniane bakterye.

i W  nieobecności tlenu, np. w atmosferze wo- 
; doru lub dwutlenku węgla świecenie ustaje, 
! ponawiając się prawie momentalnie zaraz po 

dostarczeniu nawet minimalnej ilości tlenu.
Jak  już wspomniano wyżej, bakterye świe

cące w pewnych warunkach, mogą rozwijać 
się, nie wywołując zupełnie zjawiska świe- 

I cenią; to ostatnie zależne jest pi’zeto od 
zwiększonej lub zmniejszonej działalności 
życiowej bakteryj i przerywa się raz na za- 
sze jednocześnie z ich śmiercią. Ogrzewając 
np. hodowlę świecących bakteryj do 35—37l>

| przerywamy zazwyczaj świecenie, lecz po
nieważ w tem peraturze takiej te drobno
ustroje nie giną, mamy więc możność otrzy
mania ponownie świecenia po ich oziębieniu. 
Ogrzanie hodowli do tem peratury, wywołu
jącej śmierć bakteryj kładzie, naturalnie, 
kres i świeceniu. Ciekawe szczególnie są ga
tunki, które, jak  wogóle wszystkie prawie 
bakterye, wytrzymałe są na nizkie tempera
tu ry  i nie podlegają śmierci nawet po dłuż- 
szem przebywaniu w powietrzu ciekłem 
(około — 190° C.); świecenie jednak może 
trw ać przez dłuższy czas tylko w tem pera
turze, wynoszącej 0°, a w 12 ° ustaje już po 
15 minutach; po ogrzaniu hodowli w krót
kim czasie świecenie ponawia się; jeżeli atoli 
bakterye zostaną zabite przez działanie ni- 
zkiej tem peratury, to świecenie nie powta
rza się nawet po ogrzaniu hodowli.

Z przytoczonych tu  faktów można wy- 
! prowadzić wniosek, że świecenie tych mikro

organizmów nie może być przypisywane,
; jak  to dawniej przypuszczano, pewnym 
! związkom ich zawartości komórkowej, lecz 

zależy wyłącznie od ich czynności życiowej. 
Zrozumiałem jest przeto, że związki działa
jące zabójczo na bakterye (alkohol, chloro
form i in.) wywierają swój wpływ i na zja
wisko świecenia. Niezmiernie wrażliwe są 
te organizmy na kwasy, znacznie zaś mniej 
na alkalia. Własność ta  bardzo łatwo daje 
się ujawnić, gdy przepuszczamy prąd elek
tryczny przez ciecz, zawierającą bakterye 
świecące, umieszczoną w rurce w kształcie 
litery U: na biegunie dodatnim, na którym 
następuje zbieranie się kwasu, świecenie 
ustaje najprędzej, później nieco na biegunie 
odjemnym (gdzie zbierają się alkalia), pod
czas gdy w strefie obojętnej, t. j. pośrodku 
rurk i świecenie trw a najdłużej.
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Ważną bardzo jest kwestya, czy świecące 
mięso i ryby szkodliwe są dla zdrowia, czy 
też nie? Wobec badań B. Fischera i K. B. 
Lehmanna wszelkie pod tym  względem oba
wy są płonne. Lehm ann np. przytacza fakt, 
że ktoś przez trzy  dni spożywał bulion, za
wierający bakterye świecące bez jakiejkol- 
wiekbądź szkody dla swego zdrowia Za
szczepienie tych bakteryj myszom, świnkom 
morskim pod skórę lub wprost do naczyń 
krwionośnych—nie wywoływało najczęściej 
żadnych objawów chorobliwych. Zaszcze
pione przez Griarda bakterye świecące, otrzy
mane ze skorupiaka (Talitrus), który już sil
nie świecił i był najwidoczniej chory, zdro
wemu osobnikowi tegoż rodzaju, wywołały 
śmierć zaledwie po 10 dniach.

Przejdźmy teraz do światła, wysyłanego 
przez bakterye świecące. Jest ono zazwyczaj 
Mękitnawe lub zielonawo-białe, nadzwyczaj 
jednostajne, łagodne i daje się porównać na 
pierwszy rzut oka z blaskiem potartej zlekka 
zapałki fosforowej. Ilość światła, wysyła
nego przez pojedyńcze świecące miejsca jest 
niezmiernie mała, Lode jednak zdołał ozna
czyć jego natężenie, które w silnie świecą
cych hodowlach wynosi 0,000562 normalnej 
świecy parafinowej niemieckiej na 1  m2 po
wierzchni świecącej. Pomimo takiego nie
znacznego natężenia, światło większych ho
dowli dobrze świecących umożliwia rozpo
znawanie rysów twarzy osób, znajdujących 
się blizko tego źródła światła, odczytywanie 
działek zegara i t. d F ak ty  te świadcząj 
jak wrażliwe jest oko ludzkie nawet na naj
mniejsze podrażnienia świetlne. Z taką samą 
łatwością reagują rośliny na światło, wysy
łane przez hodowle bakteryj: Molisch usta
wiał w ciemności w pobliżu naczynia ze świe- 
cącemi bakteryami młode roślinki soczewicy, 
wyki, grochu, maku i zauważył po kilku 
dniach ich wyraźne skrzywienie heliotropij- 
ne ku światłu bakteryj. Tworzenia się chlo
rofilu, wbrew spostrzeżeniom Issatschenki, 
Molisch nie obserwował. W edług Molischa 
-wielkie stosunkowo działanie heliotropijne 
s"'iatła bakteryj dowodzi przewagi promieni 
niebieskiej połowy widma, gdyż one to po
gadają największą siłę heliotropijną, pod
czas gdy w połowie czerwonej przeważają 
promienie najbardziej czynne w tworzeniu 
się zieleni“ .

Co do działania światła bakteryj na klisze 
| fotograficzne, to już w 1888 r. Fischer zdołał 

odfotografować ryby świecące w ich wła- 
snem świetle. Na kliszach wystawionych na 

; działanie bakteryj hodowanych w „agar- 
agarze“ po 1 -minutowej ekspozycyi otrzymy- 

j wano zupełnie wyraźne fotografie nie tylko 
kolonij bakteryj, lecz i konturów naczynia 
z hodowlą. R. Dubois utrzymywał, że świa- 

| tło bakteryj jest w stanie działać na klisze 
nawet przez drzewo, tekturę i t. p.; Such- 
sland i Molisch dowiedli jednak, że twier- 

I dzenie to jest zupełnie bezpodstawne.
Ponieważ wreszcie obecność bakteryj świe

cących została stwierdzona na rybach mor
skich, nie ulega przeto wątpliwości, że zna
ne zjawisko fosforescencyi morza może być 
wywołane między innemi i przez bakterye 

I świecące1). Cz. Stathiewicz.

KRONIKA NAUKOWA.

—  W ysychanie wód Azyi. Ohserwacye licz
nych podróżników wykazują,, że wody całej ziemi 
naszej wysychają, i że z wielu istniejących stosun
kowo jeszcze do niedawna zbiorników wody nie 
pozostało już ani śladu. Ngami, odkryte przez 
Livingstonea, wykreślono zupełnie z map obec
nych. Zgodnie ze świadectwem wszystkich po
dróżników, odwiedzających jezioro Czad, w Afryce 
środkowej istnieje ogromny basen hydrograficzny, 
którego jezioro obecne jest zaledwie cząsteczką.

Znany badacz Azyi, książę Kropotkin, specyal- 
nie badał tę kwestyę w Azyi i w północnej i środ
kowej Europie: wnioski jego studyów godne są 
uwagi, w wyciągu też je  podajemy.

Najnowsze badania Azyi środkowej wykazały, 
że pas sięgający od głębi Azyi do południowego 
wschodu i wschodu Rosyi, od wielu już stuleci 
podlega stopniowemu wysychaniu. Z roku na 
rok pustynie się powiększają, zjawiając się w tych 
miejscach, gdzie dawniej możliwa była kultura 
ziemi.

Badania nad Turkestanem wschodnim wykaza
ły, że przed dwoma jeszcze tysiącami lat klimat 
tej miejscowości był zupełnie znośny. Nie tyl-

Świecenie morza, jak wiadomo, sprawiają 
także pierwotniaki: w oceanie Atlantyckim i w mo
rzu Niemieckiem Noctiluca miliaris, w morzu 
Baltyckiem Ceratium tripos; w innych miejscach 

i Noctiluca homogenea i Leptodiscus medusoides; 
w morzach podzwrotnikowych znajdują się wodo
rosty świecące (Pyrocystis noctiluca i P . fusifor- 

I mis). Pokaźna ilość świecących ukwiałów, ko- 
; rali, rozgwiazd, skorupiaków i in. może również 
j być przyczyną fosforescencyi morza.
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ko już u podnóży gór Turkestanu, ale nawet 
w samem sercu pustyni Takła-Makan, badacze, 
a w szczególności Sven Hedin odkryli ruiny miast 
i klasztorów. A obecnie życie tu taj je s t zupełnie 
niemożliwe. Tarim, tak dobrze zbadany przez j 
tegoż Svena Hedina, przecięty był przez środek 
bardzo uczęszczaną drogą. Dalej na wschód, za
głębienie Łob-nor zajęte było w epoce niezbyt 
od nas odległej przez niezmierne jezioro, z k tóre
go pozostały obecnie zaledwie ślady.

Znana powszechnie pustynia Gobi jest dnem 
olbrzymiego, wyschłego, wewnętrznego morza sło
nego.

W  części zachodniej Azyi środkowej jezioro 
Aralskie i morze Kaspijskie są zaledwie śladem 
olbrzymiego morza. Morze K aspijskie musiało 
tak daleko rozciągać się na wschód, że zlewało 
się w jednę całość z tem, co obecnie nosi nazwę 
jeziora Aralskiego. dochodząc na północ do Pe- 
rowska (65° 30') i na południe do mniej-więcej 
60° szerokości geograficznej.

W ysychanie wód nie ogranicza się w Azyi 
wyłącznie do je j części środkowej; ten sam objaw 
spotykamy w Syberyi zachodniej, której jeziora 
zmniejszyły się już znacznie nawet w porównaniu 
z w. X V III  i początkiem XIX -go. To samo skon
statował Kropotkin w Rossyi europejskiej, w któ- 
rej ogromne przestrzenie, dawniej pokryte jezio
rami i błotami, są obecnie zupełnie lub względnie 
suche. Weźmy choćby jako przykład błota, któ
re przeszkodziły Mongołom w r. 1238 dojść do 
Nowogrodu. Cała północna i środkowa Rosya 
miała znacznie więcej jezior i błot, niż obecnie.

W ycinanie lasów, znaczne w ostatnich 200 
latach w Rossyi, wywarło, według Kropotkina, pe
wien wpływ na opisywane zjawisko. Nie jest to 
jednak przyczyna zasadnicza, która jest zjawi
skiem czysto geologicznem. W ysychanie wód 
jest rezultatem koniecznym epoki lodowców, po
przedzającej naszę epokę.

Podczas epoki lodowcowej znaczna część Euro
py i Azyi pokryta była olbrzymim płatem lodu; 
w Europie krańcowa jego linia sięgała około 50° 
szerokości geograficznej. Kiedy zbliżał się koniec 
tej epoki, olbrzymie masy wody, która ściekała 
ku południowi, wytworzyły tundry, błota i lasy 
błotniste. Oto okres „olbrzymich jezioru.

W  obecnym momencie wody Finlandyi tworzą 
jedno wielkie jezioro, usiane bardzo licznemi wy
spami; a liczne jeziora północnej i środkowej 
Rossyi są bezwarunkowo, jak  to wykazują ich 
błotniste brzegi i rzeki, pozostałością po olbrzymiem 
jeziorze z owej epoki jezior. To samo daje się 
zaobserwować w Syberyi, Azyi środkowej, jezio
rach Tybetu, w zagłębieniu Łob-nor i w base
nach wielu innych miejscowości. W szystko są 
to szczątki olbrzymich jezior, obecnie już wy
schłych. H . R .

—  Ciśnienie osmotyczne we k rw i i w mo
czu ryb zostało niedawno zbadane przez C. Dek- 
huyzena, który wyniki swych poszukiwań przed

stawił Akademii umiejętności w Amsterdamie. 
Ryby przechodzące z wód morskich do słonych 
(węgorz, łosoś), w bardzo krótkim przeciągu cza
su przechodzą ze środowiska o ciśnieniu osmo- 
tycznem, dochodzącem do 24 atmosfer— do wo
dy słodkiej, gdzie ciśnienie to jest prawie sto razy 
mniejsze, bez żadnych złych dla siebie skutków. 
Wiadomo już było z badań poprzednich, że ryby 
kościste, zarówno morskie jak słodkowodne, 
utrzymują we krwi swojej ciśnienie osmotyczne 
mniej więcej niezależne od środowiska zewnętrz
nego. Niewiadomo tylko, w jakich mianowicie 
granicach organizm może normować zawartość 
soli w sokach swych tkanek i w jaki sposób to się 
dzieje. Wogóle ryby kościste są zwierzętami 
stenotralijnemi, t. j. wymagają pewnego, okre
ślonego dla każdego poszczególnego gatunku— 
ciśnienia osmotycznego w wodzie otaczającej, 
które nie może się zmieniać dotkliwie, a przede- 
wszystkiem zbyt prędko. Inaczej rzecz się ma 
z wędrownemi rybami słodkowodno-morskiemi, 
i tutaj szereg pomiarów Dekhuyzena daje wiele 
cennych wskazówek, nie rozstrzygających jednak 
bynajmniej tego ciekawego zagadnienia. Pra- 

I wdopodobnie dalsze badania nad tym przedmio
tem zostaną podjęte przeż Komisyę międzynaro
dową badań nad fauną morską. J . T.

—  Wpływ tem peratury zewnętrznej na 
ilo ść przyjmowanego pożywienia. Pod po
wyższym tytułem Larguier des Bancels wydał re
zultaty swych doświadczeń nad gołębiami.

Badania dzielą się na dwie grupy, dotyczące: 
1) ogólnej potrzeby pokarmu i 2) potrzeby białka. 
Doświadczenia wykazały, że gołąb, mający pod 
dostatkiem pokarmu, posiada zdolność utrzymy
wania jednakowej wagi ciała w zupełnej niezależ
ności od tem peratury środowiska, w którem żyje; 
jednocześnie jednak ilość przyjmowanego poży
wienia zmienia się znacznie. Potrzeba pokarmu 
zwiększa się wraz z obniżeniem temperatury.

Widzimy oto, np., że minimum przyjętego po- 
j  żywienia wypada w 27,1° C. i maximum w 8 ,8°.
I Minimum przedstawia u dwu gołębi: 15,86 <] 
"\ ziarna i 11,57 g\ maximum u tychże gołębi do

chodzi 23,08 g  i 21,33 g.
O ile jednak różnice w ilościach pokarmu wi- 

| doczne są dla średniej zmiany temperatury, o tyle 
zmiana temperaturj^ w ciągu jednego dnia nie 

j  wywiera żadnego widocznego wpływu. Obserwa- 
cye nawet udowodniły, że ptaki, przeniesione do 
nowych warunków, zachowywały podczas je 
dnego przynajmniej dnia poprzednie obyczaje.

W  drugiej części swych doświadczeń, autor 
stara się rozstrzygnąć kwestyę, czy ilość niezbęd
nego białka zależy również od temperatury? Ba
dania wykazały, że gołąb nie może zachować po
czątkowej wagi ciała, o ile w pożywieniu jego 
znajduje się pewne minimum białka. Ale nftni- 
mum to jest bardzo zmienne, i to, co w zupełno
ści wystarcza w temperaturze nizkiej, okazuje się 
niedostątecznem w temperaturze wyższej, co wy-
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woluje gwałtowne chudnięcie gołębia. Jednako- ] 
woż nie tylko tem peratura zewnętrzna wpływa na 
zapotrzebowanie przez organizm większej lub 
mniejszej ilości białka, zależy to również od na
tury pokarmu ogólnie przyjmowanego. Wobec 
pokarmu, zawierającego dużo węglowodanów, za- | 
potrzebowanie białka jest mniejsze, aniżeli w ra
z i e  karmienia gołębia ziarnem. H. R.

Kryształki w kom órkach zwojowych.
Badając komórki zwojowe pijawek W . Kolmer 
zauważył, że niektóre z nich są. wypełnione we- j 
wnątrz małemi kryształkami; można było obser
wować je na świeżych nieutrwalonych jeszcze ko- j 
morkach. Kryształki te  wypełniają światła opi
sanych przez Apathego i Holmgrena pustych 
przestrzeni znajdujących się w komórkach zwojo- J  
wych. Największa wielkość kryształków wyno- [ 
siła połowę wielkości jądra komórkowego, naj- j 
mniejsza wynosiła zaledwie 2 (i. W  większości | 
przypadków kryształy należały do układu rom- \ 
lioidalnego. Barwiły się one zawsze w zupełnie j  

podobny sposób jak  otaczająca je protoplazma 
komórek zwojowych. Żadnej struktury wewnątrz i  

kryształów nie dało się zauważyć. Znaczenie ] 
tych kryształków trudno jest odgadnąć, a ich 
wyłączna obecność jedynie w komórkach zwojo
wych usuwa, według Kolmera, możliwość, że- j 
by to były kryształki hemoglobiny. Ciekawe 
jest, że dotychczas tylko Kolmer zauważył te ] 
kryształki, chociaż studyowaniem komórek zwojo
wych zajmowało się wielu badaczów. Możliwość 
powstania tych kryształków jako produktów 
sztucznych jest, jak  wrynika z opisu Kolmera, 
zupełnie wykluczona. GądziJc.

Anat. Anz.).

—  Podobieństwa rodzinne w brózdach
mózgowia. Studyując zmienność i dziedziczność 

układzie nerwowym centralnym człowieka 
i ssaków wyższych p. Karflus zwrócił uwagę na 
brózdy w mózgu i zbadał 86 półkul przyczem j 
zwracał głównie uwagę na te  brózdy, których j 
zmienność była zbadana już poprzednio bez zwró
cenia uwagi na kwestyę dziedziczności. Z obser- 
wacyi p. Karflusa wynika, że istnieje dziedzicze
nie układu brózd mózgowia, który może znajdo
wać swój wyraz w ogólnym wyglądzie powierzch
ni mózgu, albo też w szczegółach. O ile widać , 
z materyału zbadanego dotychczas, to dziedzicze
nie odbywa się zwykle po tej samej stronie.

J. K . S.

Ilość nasion topoli. C. E. Bessey spró- 
Jował obliczyć ilość nasion, którą wydać jest 
" stenie topola. i ogólną ich wagę. Jako przed
ni"1 s"’3Tch badań wybrał gatunek Populus del- 
toides. Zapomocą pomiaru geometrycznego ko- 
■ "n-v liściowej Bessey wyliczył, że drzewo nosiło 

*° 32 400 kotków; każdy kotek zawiera śred- 
27 strąków, każdy strączek liczy średnio

32 nasiona. Jeżeli pomnożymy otrzymane war
tości liczbowe, otrzymamy liczbę 28 milionów, 
jaką to ilość nasion wydaje pojedyncza topola. 
100 nasion, podług obliczenia Besseya, waży 
0,065 ff, a więc waga całej ilości wydanych przez 
drzewo nasion wynosi 18,2 leg. A. E.

(Prometheus).

—  Pokarm waleni. Badając zawartość żo
łądków różnych waleni (Cetacea), książę Monaco 
wykazał, że może ona świadczyć o składzie fauny 
w średnich głębiach morza. Pokarm przyjmo
wany przez walenie jest zawsze odrębny dla róż
nych gatunków. Między innemi szczątkami po
karmu w żołądkach waleni, znajdowały się licz
ne nieznane lub mało znane głowonogi średnich 
warstw wody, specyalnie zaś olbrzymi Lepidoten- 
this grimaldii. Gądzt/c.

(Zool. Centr.).

—  Chirurgiczne leczenie podagry (artry-  
tySU nożnego). W  „Deutsche medicinische 
W ochenschriftl: prof. Riedel z Jeny podaje dwa 
ciekawe przypadki szczęśliwego wyniku interwen- 
cyi chirurgicznej w chorobie podagry. U dwu 
chorych otworzył on staw, oczyścił od moczanów 
i wyłuszczył błonę maziową. Rana zagoiła się 
w obudwu przypadkach całkowicie i chorzy aż do 
śmierci (która w jednym przypadku nastąpiła w 8 
lat po operacyi, w drugim w 14) nie cierpieli już 
na napady podagry. Biedel nie uogólnia tych dwu 
przypadków i wstrzymuje się od ryczałtowego za
lecania chirurgicznego leczenia podagry; sądzi je 
dnak, że w razach aseptycznego zapalenia stawów 
o charakterze podagry, cięcie z wyłuszczeniem 
worka maziowego powinno być zalecane.

A. E.

ROZMAITOŚCI.

—  T ow arzystw o P rz y ja c ió ł Nauk w Pa
ryżu (Societe Philomathiąue) w r. b. rozpo
czyna rok 117-y istnienia, założone bowiem zo
stało w r. 1788. Obecnie Towarzystwo liczy 
36 członków honorowych, 60 członków rzeczy
wistych i 7 członków korespondentów. W yda
wnictwa Towarzystwa (Bulletin de la Societe 
Philomathiąue) są bardzo rozpowszechnione, pro
wadzi bowiem ono nader ożywioną wymianę ze 
wszystkiemi niemal instytucjam i nankowemi ca
łego świata. Dowiadujemy się ze źródeł prywa
tnych, że w czasach ostatnich dołożono wiele sta
rań, w celu możliwego ożywienia strony wydaw
niczej organu Towarzystwa. Posiada ono trzy 
sekeye: nauk matematycznych, fizycznych i przy
rodniczych (biologicznych). J. T.

—  Gromadny lot motyli nad morzem. Uważa
no już niejednokrotnie, że bielinki (Pieris) zbiera
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ją  się w duże gromady i wspólnie odbywają dale
kie podróże. Podczas ostatniego lata obserwowa
no podobne zjawisko 10 i 11 lipca między francu- 
skiemi wyspami Chausey i Granville. Bielinki 
wędrowały w tak olbrzymiej ilości, że sprawiały 
wrażenie śnieżnej zawieruęhy.

(La Naturę) H . R .

—  Rdzeń palm, jako pożywienie m ieszkań
ców  Madagaskaru. P. R. Gallerand w Comptes 
rendus donosi.;że tubylcy M adagaskaru z upodo- 
baniem spożywają rdzeń palmy z gatunku Medemia 
nobilis. Rdzeń suszony i proszkowany w stanie 
nieprzyrządzonym, jako potrawa, ma smak słod- 
kawy. Analiza wykazała, że zawiera dużą ilość 
białka: podczas bowiem gdy ziemniaki zawierają 
zaledwie .6,23^, rdzeń palmowy zawiera 10,538$. 
Je st zatem rzeczywiście bardzo pożywny.

' H . R .

—  Jeziora nafty na Sachalinie. Azya wscho
dnia ze wszystkich stron świata jest najbogatsza 
w związki palne. Powierzchnia wszystkich ko
palni węgla ziemnego w Europie, obecnie eksploa

towanych, ogółem wynosi 60000  km 2, co odpo
wiada wielkością guberni kazańskiej. Gdyby się 
udało zmierzyć powierzchnie kopalni Azyi wscho
dniej, otrzymalibyśmy wielkość kilkakroć przeno
szącą powyżej wskazaną powierzchnię.

Jeziora podziemne nafty, które z dnia na dzień 
podlegają coraz intensywniejszej eksploatacyi, po
szukiwacze nafty znajdują prawie wszędzie: 
w Chinach, Mandżuryi, ziemi usuryjskiej, Japonii 
a zwłaszcza na Sachalinie. W yspa Sachalin. jest 
wyjątkowo bogata w węgiel i naftę. Pewien 
inżynier, delegowany do Texas i Pensylwanii 
dla obejrzenia tamtejszych kopalń i źródeł, mając 
sobie poruczone w następstwie eksploatowanie 
węgla i nafty na Sachalinie, opowiada, że to co 
widział w Ameryce, jest niczem w porównaniu 
z tem co istnieje na olbrzymim Sachalinie.

Z drugiej znów strony ajent delegowany ze 
Stanów Zjednoczonych do Azyi stwierdził, że ta
kiego bogactwa nafty, jak  w okolicach rzeki No- 
otewa, nie zdarzyło mu się nigdzie widzieć: jest 
tam siedem podziemnych jezior naftowych, z któ
rych jedno posiada 60000 m 2 powierzchni.

H . R

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. 18 do d. 24 stycznia 1904 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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7 r . l  P. 9 w. I r . i p. 9 w. Najw. Najn. trach  na sekundę

18 ś. 54,7 55,2 57,8 — 9,0 -  3,8
I

-  6.8 -  3,6 -  9,1 72 E sE r’E 5 ___  I
19 c. 62,0 63,8 66,4 -1 0 ,4 -  7,4 -  8,0 -  6,8 -10,5 83 E r E9E !' ___ ' j
20 p . 66,9 67,2 68,3 -  7,6 -  2,4 -  7 , 5 -  2,4 -  8,0 74 E5E 3SE9 — | u a .
21 s . 68.6 68,3 68,5 —  11,4 -  7,6 - 9,0 -  6.5 —11,5 78 e 5e 7e 2 —  |
22 n . 68,4 68,6 68,7 —10,8 -  4,4 -  5,9 -  3,5 -11,3 62 E^E1S E 1 — j
23 P. 68.2 67,2 65,2 -  9,2 -  2,0 - 4 , 2  -  1,5 -  9,2 72 s W —

24 w. 62,7 61,6 60.6 — 6,2 0,0 -  2,2 +  0,2 -  7,4 67 sw’w!sws --

Średnie 64,7 -6,4 73

TREŚĆ. Dzisiejszy stan teoryi doboru naturalnego, przez Józefa Nusbauma. — Demateryalizacya 

materyi, tł. S. B. — Bakterye świecące, przez Cz. Statkiewicza. — Kronika naukowa. — Rozmaito

ści. —  Buletyn meteorologiczny.
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