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siedzeniu pięciu Akademij, w imieniu Akademii 

Umiejętności Ścisłych).

W każdej poważniejszej bibliotece powin
na się znajdować książka, która jest arcy
dziełem stylu i myśli, której autor z bystro
ścią, w chwytaniu śmiesznych stron ludzkości 
umie łączyć ciągły humor, uszlachetniony j  

głębokiem poczuciem dobra i piękna. Mamy 
ua myśli „Nowele genewskie" Topffera x). j  

W jednem z zajmujących tych opowiadań, | 
autor w sposób żartobliwy znęca się nad 
grupą turystów, których przypadkiem spot
kał na wycieczce w dolinie Trientu 2). Opi- j  

suje ich w taki sposób:

') Rudolf Topffer ur. w Genewie (1799), 
umarł tamże (1846j. Z początku poświęcił się 
malarstwu, później literaturze i teoryi sztuki, 
tył profesorem estetyki w Akademii genewskiej. 
°t0 tytuły jego wybitniejszych utworów: Prezbi- 
wyum, Opowiadania genewskie, Biblioteka me- 
"o wuja, Podróże zygzakowate, Róża i Gertruda, j 
Wydanie zupełne (pisał po francusku) wyszło : 
"Paryżu (1852—61) w pięciu  tomach (przyp. 
tłum.).

2) Potok w kantonie Yalais w Szwajcaryi, do- i 
Ptyw lewy Rodanu. Bierze początek z lodowca

„Karawana ta składała się z trzech panów, 
idących pieszo, oraz muła, obładowanego ka
mieniami. Byli to geologowie. Są to  nad
zwyczaj zajmujący towarzysze, ale... przede- 
wszystkiem dla geologów. Mają zwyczaj za
trzym ywania się przy każdym kamyku i wy
głaszania prognostyków z racyi każdej w ar
stwy ziemi. Nie są pozbawieni wyobraźni, 
ale jest ona czynna tylko wtedy, kiedy cho
dzi o dno morskie, albo wnętrze ziemi, znika 
natomiast na powierzchni. Pokażcie im 
wspaniały szczyt, powiedzą wam, że jest to 
wzdęcie. W wąwozie, zapełnionym lodami, 
widzą jedynie działania ognia. Las? Już nie 
wchodzi w ich zakres

To też radość swoję, że udało mu się opuś
cić tę drużynę ludzi mroków, Topffer wy
raża przez podziękowanie bogu światła: Sic 
me servavlt Apollo.

Prawda, że po tej tyradzie autor spieszy 
z rozróżnieniem między wiedzą a jej kapła
nami. Surowy dla tych ostatnich, wiedzę 
obsypuje komplementami. Ale komplernen-

tejże nazwy, należącego do masywu Mont Blancu. 
Znany jest z ważkiego, a głębokiego wąwozu, 
w którym płynie; szczególniej malownicza i licz
nie odwiedzana jest jego część końcowa, dostęp
na jedynie przy pomocy mostów drewnianych, 
przytwierdzonych do skał, i ciągnących się wzdłuż 
wąwozu. Miejscowości tej nie należy mieszać 
z miastem Trient w Tyrolu (przyp. tłum.).
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ty  te są zdradzieckie, i trzebaby dużych 
względów dla autora, aby się niemi zadowo
lić. Jeśli geologia go zajmuje, to tylko dla
tego, że sądzi, że „jest ona mglista, ja k  wo- 
góle poezya“. Główną zasługą geologii jest, 
jego zdaniem, to, że nie jest ona w możności 
dostarczenia wyników ścisłych, że wskutek 
tej okoliczności, wyobraźnia może dowoli 
napawać się stworzonemi przez siebie da- 
wnemi i tajemniczemi epokami, kiedy istoty 
fantastyczne zaludniały ziemię.

Cóżby Topffer powiedział dzisiaj, gdyby 
się dowiedział, że następcy owych geologów, 
przedmiotu jego pogardy — m ają pretensyę 
do wyłączności w dokładnem rozumieniu 
krajobrazów, i że, nie ograniczając się bynaj
mniej do badania wnętrza ziemi, ośmielają 
się ze zdumiewającą drobiazgowością wyjaś
niać najnieznaczniejsze szczegóły powierzch
ni ziemi? Jakakolwiek miejscowość, lub 
nawet tylko jej mapa topograficzna, jest 
obecnie dla geologów księgą otw artą, z któ
rej z łatwością w yczytują historyę przew ro
tów, wojen i podbojów, nie mniej ciekawych 
od zjawisk analogicznych w historyi ludz
kości.

Nie trzeba było zresztą czasów obecnych, 
aby widzieć jasno konieczną zależność, jaka 
istnieje między rzeźbą powierzchni ziemskiej 
a składem i budową pokładów pod nią się 
znajdujących. Już  za czasów Topffera, 
Eliasz de Beaum ont *) szkicuje w sposób po
rywający obraz tych stosunków w klasycz
nym  opisie Wogezów, i gdyby złośliwy ge- 
newczyk zadał sobie trud  przeczytania wspa
niałych ustępów, w których m istrz ten  opi
suje roślinność brzegów jeziora Retournem er, 
bez wątpienia nie mógłby twierdzić z taką 
pewnością, że lasy to nie jes t „rzecz" geo
logów.

Wszelako, aby pojęcia te  nabrały zupeł
nej wyrazistości, co widzimy dopiero od nie
dawna, potrzeba było badaczom terenu wy
jątkowo dogodnego, na którym  stosunki, do
tychczas tylko przypuszczalne, stałyby się

J) Wybitny geolog francuski (1798— 1874), 
jeden z twórców mapy geologicznej Francy i. Od
znaczył się głównie badaniami nad wiekiem łań
cuchów górskich oraz genialnemi pomysłami 
w kwestyi ich położenia geometrycznego. Był 
wybornym pedagogiem i stworzył całą plejadę 
wybitnych ludzi przez swą szkołę (przyp. tłum.), j

zrozumiałemi nawet dla ludzi najmniej spo
strzegawczych. I  nie dziwmy się, że szczę
śliwe to odkrycie zawdzięczamy Ameryce.

Tam, na Dalekim Zachodzie (Far West), 
za Górami Skalistemi, rozciągają się nie
zmierzone pustkowia słusznie scharaktery
zowane jako kraj bezpłodny, zupełnie do
tychczas niedostępny dla kolonizacyi. Niebo 
stale czyste i suche ukazuje krajobraz, zu
pełnie nam, europejczykom, obcy: słabe 
o nim pojęcie mogą nam  dać conajwyżej 
niektóre świeże przekroje, robione dla kolei 
żelaznych. Roślinności brak całkowity, stąd 
rozmaite pokłady ukazują się na powierzch
ni z zupełnie wyraźnem uwarstwieniem  oraz 
czystym blaskiem swoich barw naturalnych: 
niekiedy białe, jak  marmur; to znów żółte, 
koloru złota; gdzieindziej szmaragdowo
zielone lub też purpurowe.

Od czasu do czasu, posępne te płaskowzgó- 
rza urozmaicają olbrzymie wyżłobienia, na 
których dnie hałasuje woda, biegnąca zdale- 
ka. W idzimy wtedy, na stromych zboczach 
tych zawrotnych kanjonów kapryśne wzory 
o ositrych konturach, na które się składają 
różnobarwne warstwy, tu  twarde, owdzie 
miękkie i luźne; dowód to erozyi (wymycia), 
jaka miała miejsce w epoce mniej suchej. 
Całość stwarza imponujące budowle, prze
wyższające konturam i fantastycznem i i wspa- 
niałemi barwami wszystko, co kiedykolwiek 
urzeczywistnić mogła wyobraźnia twórców 
świątyń indyjskich.

Wobec podobnych widoków nie potrzeba 
być geologiem, aby zrozumieć budowę sko
rupy ziemskiej. W szystkie szczegóły, k tó
re, w urodzajnych krajach naszych, masku
je tak  znakomicie bujna roślinność, narzuca
ją  się tu taj mimowoli z taką wyrazistością, 
że z łatwością wykonać się daje wszelka ana
liza, nawet bardzo drobiazgowa. W  ten 
sposób ziemia ta, niedostępna zresztą dla 
wszelkiej uprawy, wydała z siebie plon in
nej natury: nową umiejętność nie będącą ani 
geologią, ani geografią, lecz płodną synte
zą obudwu. Chętnie też wybaczymy tej 
nowej umiejętności jej nazwę, trochę chro
pow atą — geomorfogenia J) za to. że potra-

x) Lub geomorfologia, nauka traktująca o tem, 
w jaki sposób powstawała (i powstała) forma po-
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fiła odsłonić przed nami widnokręgi praw 
dziwie cudowne.

Istotnie, nie tylko to jest jej zasługą, że 
pchnęła ona badaczów na nowe drogi. Zda
wało się dawniej, że analiza form powierzch
ni ziemi — na pierwszy rzu t oka bezwzględ
nie stałych — musi pozostać pracą jałową; 
tymczasem pod wpływem nowej nauki z ana
lizy tej zrodziło się pojęcie ciągłego ruchu 
i zmienności. Krajobrazy, ożywione już 
przez to samo, że służą za ram y dla ewolu- 
cyi świata żyjącego, nabrały nowego w ła
snego życia, kiedy odkryto, że muszą one 
wszystkie przechodzić przez cykle zmian, 
którym stale ulegają.

Wiedziano już, że morze kilkakrotnie 
wkraczało na kontynenty, zostawiając za 
każdym razem, wraz z nowemi pokładam i 
osadów, szczątki zwierząt, współczesnych 
tym najazdom. W iedziano również, że na 
lądzie stałym  następowało po sobie mnóstwo 
pokoleń istot żyjących, a w tym  samym cza
sie rzeźba powierzchni ziemskiej częstym 
ulegała zmianom, czy to wskutek ruchów 
skorupy ziemskiej, czy to  z powodu nagro
madzenia się m ateryałów wulkanicznych.

Nigdy jednak poprzednio idea nieustan
nej zmiany powierzchni ziemi nie wydawała 
się tak potężną, ani też tak  harmonijną. 
Nigdy również nie było tak  jasnem, że przy
czyny tej zmiany nie należy szukać ani 
w gwałtownych kataklizm ach ani w inter- 
wencyi potęg nadzwyczajnych. N ajsku
teczniejszym czynnikiem, bo jest wszędzie 
i pracuje niezmordowanie, okazała się woda 
bieżąca, ta  skromna kropla deszczu, która, 
na zasadzie siły ciążenia, stacza się, żłobiąc 
swą drogę aż do miejsca spoczynku i pory-

wierzchni ziemskiej, (nie forma ziemi wogóle). j 
Nazwa ta powstała w' Stanach Zjedn. Ameryki 
półn. Do rozwoju nowej umiejętności przyezy- i 
•liii się tam głównie Davis, Lesley, Powell, Dut- 
ton, Gilbert, Mac Gee, Hayes, Chamberlin, Dil- 
ler, Lawson, Campbell i t. d. W  Niemczech: 
kuess, Lowl, Penck, Kirchhoff, Hartung, Supan,
I ietze, Heim, Riitimeyer, Philippson, Th. Fi
scher i t. d. W  Anglii: Ramsay, Beete .Tukes, 
^hitaker, Topley, A. Gei.kie, Medlicott, Blau- 
fort. Green, Foster, Maw, Greenwood. W e Fran- 
C-V1: -Eliasz de Beaumont, Dausse, Jurell, Ceranne, 
^elgrand, E. Reclus i inni (przyp. tłum.).

( Lapparent, Geogr. pbys.).

wając z sobą szczątki ziemi, poruszone 
w czasie niepogody.

Stale w ten sposób rzeźbiona, powierzch
nia ziemi ciągle zmienia swą formę, aż 
w końcu zupełnieby się zrównała z powierz
chnią morza, gdyby od czasu do czasu nie 
wchodziły w drogę siły wewnętrzne, które 
powołują do życia nowy cykl erozyjny, 
zmieniając poziom lądu stałego względem 
morza. E tapy, przez jakie przechodzi for
ma powierzchni ziemi, dają się przewidzieć 
w każdym punkcie, o ile znana jest siła 
czynnika działającego oraz rodzaj warstw 
jakie przerzyna. W  ten sposób, każdy k ra
jobraz jest określonym momentem rozwoju, 
posuniętego mniej lub więcej, zależnie od 
miejsca. A ponieważ punktem  końcowym 
może być tylko równowaga zupełna, kiedy 
siła mechaniczna wody będzie żadną, więc 
stopień rozwoju mierzy się wielkością po
chyłości zbocz, a szczególniej „thalweg’ów“: 
pochyłość ta  będzie tem mniejsza, im praca 
erozyi jest bardziej posunięta.

Stąd powstało płodne pojęcie wieku sieci 
wodnych. Całość wód bieżących, kończą
cych się w rzece głównej, można nazwać 
młodą, jeśli obfituje w kaskady, prądy i je 
ziora na rozmaitym poziomie. Sieć wodna 
jest w wieku dojrzałym, kiedy na zboczach 
wszędzie uregulowanych, płynie woda do 
rzek stale po drodze najszybszej. Wreszcie 
układ dolin o zboczach spłaszczonych, z to- 
czącemi się po nich leniwie wodami, często 
zawalonemi przez własne osady, pozwala 
przewidywać zbliżanie się zgrzybiałości. Jeśli 
zastanowimy się, do jakiego stopnia warun
ki pochyłości i plastyki wpływać muszą na 

j roślinność, rodzaje upraw y i ogólny widok 
miejscowości, to zrozumiemy, że mamy pra
wo mówić o wieku krajobrazu, przynajmniej 
takim, jaki jest obecnie dostępny dla w ta
jemniczonych.

Istnieją góry takie, jak  Alpy, których 
młodość przejawia się w ostrości szczytów 
i w stromości wąwozów, otwartych na sto
kach górskich. Inne znów łańcuchy gór 
są tak  stare, że nie posiadają już strzał lub 
piramid. Pyreneje np. są charakterystycz
ne przez wierzchołki w formie ściany zlekka 
ząbkowanej. Innym  razem mamy do czy
nienia ze staremi masami wulkanicznemi, 
jak Contal, z których pozostały zaledwie wy-
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kraw ki lawy zastygłej; szczątki te są jednak 
ułożone w tak i sposób, że geolog z zupełną 
pewnością określić jest w stanie miejsce, 
gdzie się znajdował wierzchołek m ajestatycz
nego stożka, z którego wylewała się owa la
wa i który, po wygaśnięciu wulkanu, 
zmuszony był paść ofiarą nieubłaganej 
er ozy i.

Ale oto kontrast niezwykły: tuż obok tych 
świadków tak  dawnej działalności ogniowej, 
widzimy szereg pagórków, bezładnie się g ru 
pujących naokoło wygładzonych już  częścio
wo skał; oko wprawne pozna odrazu, że ma
my tu  do czynienia z krajobrazem, charakte
rystycznym w Europie Północnej dla moren 
ostatnich lodowców. I  powstaje w naszej 
wyobraźni okres, bezpośrednio nasz poprze
dzający, kiedy z wierzchołka starego cyrku 
wulkanicznego spuszczały się ku zachodowi, 
na Płaskowzgórze Środkowe (Plateau Cen
tral) masy śniegu i lodu tak  potężne, że za
okrąglały swoim ciężarem ostre krawędzie 
granitowe.

Wreszcie, zdarza się, że na równinie pra
wie zupełnie poziomej, uszeregowanie się 
w pewien określony' sposób pokładów skał 
rozmaitych pozwala specyaliście powziąć 
mniemanie o zwykłym łańcuchu górskim, 
obecnie gruntownie zheblowanym (przykład: 
Eagnes ardeńskie '). Nieistniejące już góry 
dają się odgadnąć ze stanu, w jakim  znajdu
ją  się przesunięte pokłady, kilkakrotnie fał
dowane, prostowane i obalane, a tworzące 
najfantastyczniejsze zygzaki. Sfałdowanie 
to jest wynikiem gwałtow nych ruchów, pod 
których wpływem po powstaniu pokładów 
węglowych na północy, wytworzył się od I 
A rm oryki2) aż do Polski, wielki łańcuch gór j 
hercyński, być może swojego czasu równie j  

piękny, jak  Alpy. Lecz upłynęło wiele se
tek lat. Stopniowo, masy, z k tórych skła
dały się szczytyArdenów, znalazły się w oce- |

1) Inaczej Fanges, Hautes Fagnes. Nazwę tę 
nadają kilku prowincyom wilgotnym, zimnym, 
nagim, torfowatym i błotnistym (fangeux), na 
stokach łupkowych Ardeunów, w Belgii, Francy i 
(rieses) i prowincyi reńskiej Prus (Hohe Veen). 
W  Belgii spotykamy je  na prawo od Mory, 
w prowincyach Luksemburg i Leodyum (przyp. 
tłum.).

2) Dawna nazwa kraju, zamieszkanego przez 
ludy galijskie, a położonego głównie między uj
ściami Sekwany a Loary (przyp. tłum.).

I

j  anie; a pewnego dnia cały ów kraj okazał 
się jednostajną równiną, na której rzeki bez 
spadku kreśliły liczne a niepewne zakręty. 
Powyższy sposób badania form powierzchni 
ziemskiej odsłania nam tedy żywe obrazy 
przeszłości, dostępne dotychczas jedynie dla 
paleontologa, na podstawie jego znajomości 
zwierząt i roślin zaginionych, właściwych 
każdemu okresowi. Ale metoda ta  daje nam 
jeszcze coś więcej: mianowicie krajobraz 
przyszłości.

Mamy wszelkie prawo przepowiadać, że 
tak  dumne obecnie z wspaniałości swojej 
szczyty Oberlandu Berneńskiego stopniowo 
się wykruszą; a wraz z ich znikaniem kolos 
alpejski przeobrazi się w równinę, zlekka falu
jącą i znajdującą się prawie na poziomie 
oceanu. Z jednem  wszakże ograniczeniem: 
śmierć, kiedy idzie o rzeźbę powierzchni zie
mi, nie zawsze jest nieodwołalną; dość bo
wiem później wolnego podnoszenia się ziemi 
aby ożywiło ono działanie wody bieżącej, 
k tóra znów urozmaici powierzchnię głębo- 
kiemi brózdami.

P ak t podobny zdarzył się właśnie w Ar- 
denach. Rzeki Moza i Semois, zmuszo
ne zostały do stopniowo coraz energicz
niejszej działalności, w miarę stosunkowo 
niedawnego podnoszenia się płaskowzgórza 
Fagnes, poprzednio doprowadzonego do sta
nu zupełnej równiny. Wąwozy tych rzek, 

j  składając się na krajobraz górzysty, mocno 
kontrastu ją z rozpaczliwą jednostajnością 
powierzchni; widzimy tu  cały szereg malo
wniczych miejscowości, w których, jak  głosi 
tradycya, m iały miejsce epizody z legendy 
o rycerzach Okrągłego Stołu (Chevaliers 
de la Table Ronde).

Niech owa deformacya trw a dłużej, a pła
skowzgórze może się okazać tak doszczętnie 
poćwiartowanem, że, jak to widzimy w Ame
ryce w górach Appalaskich, stanie się ono 
już tylko szeregiem wyrw bardzo głębokich- 
Szczególny powrót przeszłości, wskrzeszają
cy unicestwione pasmo górskie w tem  samem 
miejscu, gdzie kiedyś się wznosiło; autenty
czne opowieści o widmach, zapisane w rocz
nikach rzeźby powierzchni ziemskiej.

Tłum. L . H.
(I)N)
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J ó z e f  N u s b a u m .

DZISIEJSZY STAN TEORYI DOBORU 
NATURALNEGO.

{Ciąg dalszy).

Inny poważny zarzut, czyniony teoryi do
boru naturalnego przez licznych ba.daczów 
dawniejszych i nowszych (np. przez M inarta 
1871, Nagelego 1884, Spencera 1893, Rein- 
kego 1899, Fleischm anna 1903), polega na 
tem, że darwinizm nie wyjaśnia początków 
znamion pożytecznych. W ielkie bowiem ce
chy, które obecnie przynoszą organizmom 
korzyść w walce o byt, a które w myśl teoryi 
stanowiły niegdyś tylko drobne zawiązki, nie 
mogły, zdaniem wymienionych przeciwni
ków, przedstawiać żadnej korzyści dla ustro
jów wówczas, gdy były właśnie dopiero za
wiązkami, a tem samem nie mogły jeszcze 
wtedy podlegać działaniom doboru natural
nego.

Nie ulega kwestyi, że zarzut ten stanowi 
poważną trudność dla teoryi doboru natural
nego. Wszelako liczne bardzo względy osła
biają znacznie jego doniosłość. I  tak, przede- 
wszystkiem musimy pamiętać o tem, że 
w wielu przypadkach bardzo drobne różnice 
w organizacyi i funkcyach poszczególnych 
osobników, różnice występujące w zwykłych 
granicach zmienności, mogą już bardzo za
ważyć w walce o byt, a tem  samem podlegać 
działaniu doboru naturalnego- „Po okresach 
spokoj u —mówi Platę — i niezakłóconego ni- 
czem używania życia,następują nagle chwile 
lub okresy najwyższego niebezpieczeństwa, 
kiedy stają się jaknajniezbędniejsze: bystrość 
narządów zmysłowych, siła mięśniowa, dziel
ność konstytucyi, przyczem drobne różnice 
natury fizycznej i intelektualnej mogą być 
flecydującemi“. W  czasie np. surowej bardzo 
zimy lub po przypadkowem przesiedleniu 
SI3 pewnej liczby osobników jakiegoś gatun- 
Al1 ssaków łub ptaków w okolice o klima- 
Cle znacznie chłodniejszym, małe bardzo róż
nice w gęstości uwłosienia lub upierzenia,
" wytrzymałości na chłód, w zdolności do j 
legulowania tem peratury ciała lub t. p., stano- 
'"ć już mogą o zwycięstwie danych osobni- 

w walce z przeciwnościami. Słaba bardzo i

różnica w doskonałości wzroku u osobników 
ptaków drapieżnych, ze znacznej wysokości 
spuszczających się na upatrzoną zdobycz, 
może przecież nie mało już stanowić we 
współzawodnictwie tych drapieżców, polują
cych w tej samej okolicy.

Wogóle przyrodnikowi nie wolno tw ier
dzić, że drobne różnice w jakichkolwiekbądż 
zjawiskach życiowych są nic nieznaczące, 
ponieważ na każdym kroku widzi on w na
turze przykłady, jak niezmiernie drobne na 
pozór działania wywołują potężne skutki; 
drobniutka kropelka jadu  żmij ego, stanowią
ca nieskończenie małą odrobinę w porówna
niu z masą ciała ludzkiego, przyprawić mo
że o śmierć człowieka; rycyna w roztworze: 
jedna część na dwieście tysięcy wody, a więc 
niesłychanie rozcieńczona, zabija organizm 
myszy i t. d. Najdrobniejsze zatem, nieu
chwytne całkiem różnice biologiczne w oso
bniku stanowić mogą bardzo wiele w walce 
tychże z przeciwnościami życia w naj szer
szeni znaczeniu tego wyrazu. W  wielu oko
licach podzwrotnikowych bydło cierpi bar
dzo od pewnych much i ginie częstokroć od 
ich ukąszeń, a z napastowanych osobników 
zachowują się przy życiu tylko te, co posia
dają grubszą nieco skórę, której kłuj ki much 
przebić nie mogą; w tym  więc razie różnica 
w grubości skóry o kilka zaledwie milime
trów stanowić już może o życiu lub śmierci 
osobnika. Przykładów podobnych możnaby 
przytoczyć bardzo wiele, a wszystkie świad
czą o wielkiej doniosłości drobnych różnic 
indywidualnj^ch dla doboru naturalnego.

Następnie, musimy też mieć na względzie, 
że częstokroć drobne różnice, które przez 
długi czas są istotnie zupełnie obojętne dla 
dobra osobników, stać się mogą nagle ma- 
teryałem, którym  zaczyna operować dobór 
naturalny, a to wskutek zmiany otaczają
cych warunków bytu. Tak np. jaszczurki 
nasze są po większej części jajorodne, ale 
w gatunku Lacerta vivipara jaja pozostają 
przez dłuższy czas w narządach rozrod
czych, tak, że już na świat przychodzi żywe 
potomstwo (jaszczurka żyworodna). Otóż 
różnica ta  nie ma, być może, żadnego zna
czenia w walce o byt, nie stanowi cechy pod 
żadnym względem korzystniejszej dla tego 
gatunku, aniżeli jajorodność. Ale gdy jasz
czurki dostaną się jakiemibądź środkami do
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okolic chłodniejszych, właściwość ta  mieć 
już będzie bardzo dodatnie znaczenie biolo
giczne; w Skandynawii np. jaszczurka żywo- 
rodna zawdzięcza swój by t tej właściwości, 
albowiem rozwój zarodków staje się tu  nie
zależnym od działania ciepła słonecznego, 
które tu  nie zawsze w dostatecznym stopniu 
dopisuje.

W  wielu przypadkach pewne drobne mody
fikacye występują pod wpływem działania 
określonych podniet, a potęgując się stopnio
wo w ciąga pokoleń, osiągają wreszcie tak i 
stopień, że mogą już podlegać działaniu do
boru naturalnego, o ile nie są obojętne dla 
życia ustrojów.

Możemy np. przypuścić, że jeżeli pewne 
zwierzęta dostają się przez przypadkowe w ę
drówki do chłodniejszych okolic, lub jeżeli 
wskutek jakichbądź przyczyn meteorolo
gicznych klim at danej miejscowości staje się 
surowszym, nizka tem peratura działa jako 
podnieta na skórę ssaków lub ptaków , powo
dując obfitszy rozrost włosia lub puchu; 
z początku różnice indywidualne są w tym  
przypadku bardzo nieznaczne, gdy osiągają 
jednak  pewien stopień, pewne minimum, 
wówczas dobór naturalny  może już  wywie
rać działanie swoje, osobniki bowiem lepiej 
zabezpieczone przed zimnem, będą miały 
większe szanse życia. t

Wreszcie, w niektórych razach, pewne 
modyfikacye powstają, być może, nagle, t. j. 
utajone w szeregu pokoleń, przejaw iają się 
odrazu u osobników pewnej generacyi, ao ile  
stanowią urządzenia korzystne, mogą być 
w dalszym swym rozwoju potęgowane przez 
działanie doboru. O takiem  nagłem, lub jak  
je nazywają, skokowem powstawaniu no
wych postaci, pisano w ostatnich czasach 
bardzo wiele, zwłaszcza zaś de Yries przed
staw ił szeroko teoryę swoję „m utacyjnego41 
czyli skokowego rozwoju organizmów. Z teo- 
ryą tą  miałem sposobność bliższego zapo- j  

znania naszego ogółu w książce p. t. „Szla
kam i wiedzy“ (Lwów, 1903), dokąd odsyłam 
też interesującego się tą  kw estyą czytelnika. 
W spomnę tu  tylko, że de Yries nie przyjm u
je wcale działania doboru naturalnego w zna
czeniu twórczem; według niego, nowe postaci 
powstają w prost drogą zmienności, pojawia
ją  się odrazu, wskutek nagłego zboczenia od 
typu  rodzicielskiego, zboczenia, które jest

dziedzicznem (mutacya). Osobniki ze zbocze
niam i niekorzystnemi nie mogą się ostać 
w walce o byt i zostają przez dobór natu
ralny eliminowane; de Yries więc twierdzi, 
że dobór naturalny nie wytwarza nowych 
postaci, nie ma znaczenia twórczego, lecz 
tylko usuwa pewne formy, jest czynnikiem 
niejako niszczącym, destrukcyjnym . Mojem 
zdaniem, jest to tylko jednak zręczna igrasz
ka słów. Albowiem, jeżeli przyjmiemy, że 
np. pośród tysiąca osobników zamieszkują
cych daną okolicę, sto posiada uzyskane cho
ciażby i nagle (mutacyjnie) zboczenia ko
rzystne, dajm y na to jakieś barwy ochronne, 
a sto — zboczenia m utacyjnie nabyte, nieko
rzystne, dajm y na to barw y wpadające 
w oczy nieprzyjaciołom, pozostałe zaś ośm- 
set zachowa znamiona neutralne, tu  w ogóL- 
nej walce o byt, w powszechnem współzawo
dnictwie życiowem, osobniki pierwszej kate- 
goryi będą lepiej uprzywilejowane, drugiej-— 
najgorsze mieć będą warunki, a trzeciej — 
lepsze od ostatnich, ale gorsze od pierwszych, 
a dobór da pierwszeństwo pierwszym, a usu
nie drugie i w części trzecie. Przyjm ując te
dy nagłe nawet występowanie pewnych zbo
czeń, nie możemy w zupełności negować 
czynnego działania doboru, w tych  zwłasz
cza przypadkach, w których nowopowstałe 
m odyfikacye są fizyologicznie korzystne dla 
danych osobników. De Vries niemówi wpraw
dzie o m utacyjnie powstających poszczegól
nych zboczeniach organizacyi, lecz o sumie 
zboczeń, o kompleksie tychże, w arunkują
cych zupełnie odmienny „habitus“ nowopo
wstałych form, ale możemy przyjąć, że pe
wne właśnie kompleksy zboczeń wytwarzają 
postaci mniej albo więcej uprzywilejowane 
pod względem biologicznym, albo że wśród 
tej sumy zboczeń, charakteryzujących formy 
m utacyjnie powstałe, pewne poszczególne 
cechy zapewniają formom tym  pierwszeń
stwo w walce z warunkam i otaczaj ącemi.

Niektórzy biologowie, np. prof. C. Emery 
(Gedanken zur Descendenz-und Vererbungs- 
theorie, Biolog. Centralblatt, 1893) sądzą- 
że pewne właściwości ustrojów mogą po
wstawać nagle, podlegając jednak w dal
szym ciągu wpływowi doboru naturalnego, 
a w  takim  razie usuniętaby była w znacznej 
mierze trudność co do słabych p o c z ą tk ó w  

niektórych cech pożytecznych. Em ery sądzi
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np., że pewne swoiste objawy wielokształt- 
ności, jak  istnienie kilku różnych postaci 
samic u motyla Papilio merope lub dwu 
postaci samców u Rham nusium  silicis, tru 
dno sobie objaśnić przez zasadę powolnego, 
stopniowego wykształcania się takiego poli
morfizmu, a łatwiej wytłumaczyć to  przez 
bezpośrednie wytworzenie się takich różnych 
bardzo postaci; zarówno też pewne, nader 
szczególne instynkty, jak  np. podkładanie 
przez kukułkę jaj obcym ptakom  wytworzyć 
się mogły nagle. Dowodów na to jednak nie 
mamy, i słusznie twierdzą znów inni, że i po
limorfizm i instynkty swoiste mogły powstać 
równie dobrze przez nagłe zboczenie, jak  
i drogą bardzo stopniowego rozwoju. Że je 
dnak istotnie pewne właściwości nowe po
wstawać mogą nagle, na to mamy dowody 
nie tylko botaniczne, zebrane skrupulatnie 
przez de Yriesa i innych, ale i zoologiczne, 
a przedewszystkiem sądzę, doniosłe znacze
nie mają tu  fakty  z dziedziny hodowli. Bo tak 
samo jak  w tej ostatniej osobniki zrodzone 
z pewnem swoistem, wysoko już rozwinię- 
tem zboczeniem podlegają działaniu doboru 
sztucznego, tak  i na łonie przyrody nagle 
powstałe modyfikacye biologiczne drogą do
boru naturalnego dać mogą początek nowym 
odmianom.

Tak np. prof. Kemel opisał wypadek po
jawienia się z pośród 28 kociąt zrodzonych 
z kotki o ogonie szczątkowym 12 osobników 
normalnych, 4 o ogonach szczątkowych, a 12 
nawet bezogonowych. Jest to przykład na
głej zmienności skokowej i Kemel słusznie 
przypuszcza, że taką drogą powstać mogła 
rasa bezogonowych kotów w Japonii oraz na 
wyspie Man. Rzecz naturalna, że tylko 
w bardzo rzadkich przypadkach taką drogą 
powstawać mogą nowe rasy, albowiem na
gle występujące znamiona u  niektórych oso
bników na łonie przyrody zacierają się po 
"'lększej części w ciągu pokoleń, wskutek 
krzyżowania z osobnikami normalnemi- 
W ięcej szans na wytworzenie nowej odmia
ny mieć będą te osobniki, u  których pewne 
nagle powstałe cechy wykażą szczególniej
sze jakieś znaczenie biologiczne, dając znacz- 

przewagę życiową osobnikom, niemi opa
trzonym, nad pozostałemi. Że osobnik z na
gle powstającem zboczeniem za współudzia
łem doboru może dać początek całej no

wej rasie, tego poucza nas kultura, że wspo
mnę tylko o owym znanym powszechnie 
przypadku dotyczącym tryka krzywonogie- 
go, urodzonego w 1791 r. w Massachusetts, 
który dzięki doborowi sztucznemu, stosowa
nemu przez farmerów, dał początek rasie 
krzywonogich owiec, zwanych ankonami. 
Bydło bezrogie w Paraguayu zawdzięcza 
swój początek bezrogiemu bykowi, nagle 
zrodzonemu w r. 1770 z rodzicow, rogami 
opatrzonych, a i tu ta j długotrwale stosowa
ny dobór sztuczny przyczynił się do powsta
nia tej rasy.

Tak więc wszystkie powyższe względy 
osłabiają do pewnego stopnia zarzut co do 
trudności wyjaśnienia początków cech poży
tecznych ze stanowiska teoryi doboru natu 
ralnego.

Trzecia grupa zarzutów, czynionych dar- 
winizmowi dawniej i obecnie, polega na tem, 
że nie można faktów, dotyczących doboru 
sztucznego, bezwzględnie zestawiać z obja
wami doboru naturalnego i wyprowadzać 
stąd wniosków analogicznych. Zarzut ten czy
nili dawniej W igand (1874), Naegeli (1884) 
i inni, w ostatnich latach Kaszowitz (1899), 
Reinke (1899), de Yries (1901), Fleischmann 
(1903).

Autorowie ci uderzają głównie na dwa 
słabe punkty całej tej kwestyi. Po pierwsze, 
drogą doboru sztucznego wytworzyć można 
wprawdzie—twierdzą oni—jakąś specyalną 
rasę, ale ta  ostatnia, skoro dobór przestanie 
być stosowany, powraca znów po pewnej 
liczbie pokoleń do postaci pierwotnej. Zda
wałoby się zatem, że zapomocą doboru 
sztucznego nie można osiągnąć zupełnej sta
łości form nowych, stałości, jaka prowadzi 
na łonie przyrody do powstawania nowych 
gatunków o ściśle ustalonych cechach. Do
bór sztuczny, zdawałoby się, zmienia postaci 
tylko o tyle, że wahają się one w tym  lub 
owym kierunku, zbaczając na pewien czas 
od normy, do której powracają, skoro przy
czyna tego zboczenia ustaje. Głównie wojuje 
tym  zarzutem de Vries. Między innemi po
daje on, że wyhodował przez lat sześć ku- 
kurudzę, której kolby zawierały średnio 
po 20 rzędów ziarn, zamiast 12—14 jak 
u postaci pierwotnych, przyczem przez lat 
pięć utrzym ywał owe form y na tej wysoko
ści. Gdy jednak przestał stosować dobór,
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formy te powróciły po kilku latach do stanu 
pierwotnego. De Yries twierdzi przeto: 
„Skoro dobór ustaje, to zanikają też znamio
na danej rasy i to mniej więcej w ciągu ta 
kiego samego okresu czasu, jaki potrzebny 
był do wytworzenia tej rasy“ . Ale twierdze
niem tem sam siebie zbija. Jeżeli bowiem 
prawdą jest, że bez udziału doboru, formy, 
pozostawione sobie, powracają do prapostaci 
swoich przez tyleż czasu, ile potrzeba było 
do wytworzenia ich, to gdybyśmy przyjęli, 
że dobór trw ał nie la t kilka, kilkadziesiąt 
lub nawet kilkaset, ale tysiące, dziesiątki lub 
setki tysięcy, to wówczas nowe rasy  osią
gnęłyby niemal zupełną stałość znamion 
swoich. W szystkie rasy kultury powstały 
stosunkowo w krótkim  czasie i dlatego to 
właśnie, pozostawione samym sobie, cofają 
się ku prapostaciom w krótkim  stosunkowo 
okresie, ale i ten powrót nie bywa po naj
większej części zupełny, a liczne postaci ho
dowane osiągnęły prawie bezwzględną sta
łość, jak  np. różne odmiany gołębi, które 
mają ściśle określone, ustalone cechy rasowe 
i nie powracają ku praszczepowi swemu — 
gołębiowi skalnemu, jeżeli krzyżują się tylko 
pomiędzy sobą.

Z powyższego wynika zatem, że tru d 
ność powyższa w przeprowadzeniu ścisłej 
analogii pomiędzy doborem sztucznym  a na- 
tui-alnym nie jest tak  wielka, jakby  się na 
pozór zdawać mogło.

W ażniejszym i cięższym jes t zarzut, że 
przez dobór sztuczny hodowca usuwa w każ- 
dem pokoleniu form y nie nadające się 
mu do kultury, dobiera do rozpłodu osobniki 
tylko o określonych znamionach, przeszka
dzając krzyżowaniu się ich z osobnikami 
niepożądanemi, natom iast na łonie przyrody 
formy z  pewnemi właściwościami, podtrzy- 
mywanemi przez dobór naturalny, krzyżują 
się z osobnikami, nie posiadającemi cech 
tych, wskutek czego te ostatnie zacierają 
się w szeregu pokoleń. Słowem, w kulturze 
odbywa się oddzielanie, izolowanie postaci 
o pewnych cechach, doborowi (^sztucznemu) 
podlegających; w przyrodzie zaś wyodrębnie
nia takiego niema. Ciężki ten pozornie za
rzu t maleje jednak znacznie, gdy uprzyto- 
mnimy sobie, że i na  łonie natu ry  istnieją 
pewne środki izolacyjne, przeszkadzające za
cieraniu się szczególnych znamion (drogą do

boru wytworzonych), które mogłyby nastą
pić w razie nieograniczonego krzyżowania się 
osobników. Przedewszystkiem odgrywa tu 
rolę doniosłą wyodrębnianie przestrzeniowe, 

j  czyli izolacya geograficzna. Form y nowo
powstające, gdy dostają się wskutek wędró
wek czynnych lub biernych, czysto przypad
kowych, do okolic odległych od miejsc ro
dzinnych, nie mogą się krzyżować z posta- 

{ ciami rodzicielskiemi, a im warunki w tych 
| miejscowościach są bardziej różne od. panu

jących w ojczyznie pierwotnej, im przejawy 
walki o byt z przeciwnościami klim atu, gleby 
i z odmiennemi gatunkam i nowej ojczyzny 
są bardziej urozmaicone, tem  dla doboru róż- 

| norodniejsze pole działania, a formy z nowo- 
j  nabytem i cechami, nie mogąc się łączyć ze 

szczepami swemi, tem snadniej wyróżniają 
się od tych ostatnich. W iemy np., że na nie
których wyspach oceanowych, gdzie silne 

| panują w iatry, liczne bardzo chrząszcze 
: utraciły zdolność lotu, skrzydła ich są zmar

niałe; fak t ten łatwo wytłumaczyć przez za- 
| sadę doboru, w tym  przypadku bowiem osob

niki, najwięcej latające, najbardziej nara
żone były na te, że w iatry zapędzały je na 

i morze, gdzie ginęły bezpowrotnie; osob- 
i  niki zaś z najsłabiej rozwiniętemi skrzydła- 
j  mi, które najmniej ich używały, najmniej też 

narażane były na zagładę. W  tym razie 
izolacya geograficzna, odgraniczenie od lądu 
stałego, skąd owady te do wysp pierwotnie 

j  przywędrowały, uniemożliwiło krzyżowanie 
j  z formami rodzicielskiemi, co tem bardziej 
| sprzyjało ustaleniu się owych odrębnych po

staci.
Drugim  doniosłym czynnikiem jes t izola

cya biologiczna, polegająca na zmianie spo
sobu życia. Nadmierny rozrost liczebny oso
bników w danej miejscowości zmusza je nie- 

: tylko do dalekich wędrówek, ale także do 
zmiany przyzwyczajeń w obrębie tej samej 
mniej więcej okolicy, np. do zmiany w wy
borze pokarmu, w poszukiwaniu schronisk, 
do przenoszenia się z brzegu lasów na łąki 
lub przeciwnie do szukania ochrony w coraz 
głębszych zakątkach lasów, do przechodze
nia z nizin ku wyżynom, z okolic suchych 
ku wilgotnym lub naodwrót. Że zmiana np. 
pożywienia często się musi odbywać w przy
rodzie wskutek braku zwykłego pokarmu, 
na to  mamy liczne dowody. Tak, motyl
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sfinks oleandrowy (Sphinx nerii) w braku 
oleandrów składa swe jaja  na liście barwin
ka (Yinca major, V. minor), gąsienice motyla 
Chelonia caja karmią się liśćmi sałaty lub 
belladony. P latę wspomina o pewnym ga
tunku żaby, który żył w okolicach bagni
stych, ale wskutek ogromnego zaludnienia 
tych okolic przeniósł się stopniowo dla sna
dniej szego zdobywania sobie pokarmów do 
miejscowości suchych, a przez tę zmianę try 
bu życia wystąpiły u osobników w tych 
ostatnich okolicach pewne modyfikacye mor
fologiczne oraz rozwinął się zwyczaj wcze
śniejszego składania jaj. Przykładów różno
rodnych zmian w zwyczajach, trybie życia, 
instynktach i t. p. biologia zna bardzo wiele. 
Otóż, jeżeli zmiana taka okazuje się poży
teczną dla danej grupy osobników, wówczas 
dobór naturalny podtrzym uje ją  i organizmy 
w odpowiedni sposób do niej się przysto- 
suwują; ale wszelka niemal zmiana tego 
rodzaju prowadzi do izolacyi, utrudnia 
krzyżowanie się z postaciami rodzicielskie- 
mi. Osobniki, które np. przystosowały się 
do innego rodzaju pożywienia, które obrały 
sobie za siedlisko inny gatunek roślin, będą 
się najczęściej łączyły z osobnikami, które 
tenże gatunek zamieszkują; osobniki, które, 
dajmy na to, przeniosły się z okolic wil
gotnych do bardziej suchych i przystosowa
ły się odpowiednio (np. co do okresu skła
dania jaj) będą się, rzecz naturalna, łączyły 
przeważnie z osobnikami, które w ten sam 
sposób zmieniły tryb  swego życia. Taką 
więc drogą odbywa się pewnego rodzaju 
izolacya biologiczna, przeszkadzająca krzy
żowaniu się danych form z pierwotnemi 
i zatracaniu się przeto cech nowonabytych.

Jeszcze ważniejsza jest tu  zasada t. z. 
awersyi, czyli odrazy płciowej, inaczej t. z. 
poczucia rasy. Polega to mianowicie na tem, 
że częstokroć występuje u  zwierząt odraza 
do łączenia się płciowego z osobnikami, któ
re różnią się nieco od zwykłych; jest to nie
jako poczucie własnej rasy, wskutek którego 
iączą się z sobą tylko osobniki tej samej ra
sy- Co do zwierząt wyższych, to zauważono 
awersyę taką w wielu przypadkach, a liczne 
ciekawe dowody przytoczyli w dziełach swo- 
Jch Darwin, Wallace i inni. Zasługuje wsze
lk o  na uwagę, że podobne poczucie rasy 
daje się również stwierdzić u niektórych

zwierząt bezkręgowych. Platę przytacza spo
strzeżenie Standfussa, że samce motyla Calli- 
m orpha dominula L. łączyły się nadzwyczaj 
nielicznie ze świeżo wylęgniętemi samicami 
odmiany tegoż motyla var. persona H b.,gdy 
tymczasem tłumnie parzyły się ze świeżo 
również wylęgniętemi samicami odmiany do
minula. Prawdopodobnie samce odróżniały 
w tym  przypadku różnice w woni u postaci 
rodowych i u odmiany.

Wreszcie w niektórych razach krzyżowa
nie się odmian ze szczepem pierwotnym sta
je  się niemożliwe z przyczyn mechanicznych 
lub chemicznych, co stanowi tak  nazwany 
przez Jordana (1896) „dobór mechaniczny1' 
(mechanical selection). U różnych odmian 
występują niekiedy różnice w budowie jaj 
i plemników (przypominam chociażby różnice 
w ilości pętli chromatycznych w komórkach 
rozrodowych dwu różnych odmian glisty 
końskiej: Ascaris megalocephala var. bival- 
vens i var. univalvens, organów kopulacyj
nych, narządów chwytnych i t. p.), tak że 
spółkowanie i wogóle zapłodnienie możli- 
wem się staje tylko pomiędzy osobnikami 
tej samej rasy. Dahl, znakomity znawca lii- 
storyi naturalnej pajęczaków, powiada, że 
niekiedy u blizko z sobą spokrewnionych ga- 

j  tunków pająków, zamieszkujących tę samę 
miejscowość, organy kopulacyjne bywają tak  

{ odmiennej budowy, że stanowią najważniej
szą, niekiedy zaś nawet jedyną cechę, w y
różniającą gatunki. „U blizko spokrewnio
nych gatunków pająków — powiada on — 
posiadających podobne narządy kopulacyj
ne, wielka odraza płciowa przeszkadza, zdaje 
się, krzyżowaniu1'. Tak więc w wielu razach 
„dobór mechaniczny1' stoi też na przeszko
dzie krzyżowaniu się nowych odmian z ich 
szczepami, a tem samem powrotowi ku tym 
ostatnim.

Tak więc zarzut, że w przyrodzie, z powo
du braku izolacyi (stosowanej przez hodow
ców w razie doboru sztucznego) nie może się 
utrzymać czystość ras i występuje często po
wrót ku szczepom pierwotnym z powodu 
nieograniczonego krzyżowania się osobni
ków, zarzut ten, jakkolwiek nastręczający 
niewątpliwie pewne trudności, nie jest tak  
groźny dla teoryi doboru naturalnego, jak 
sądzą jej przeciwnicy, a to wobec niewąt
pliwych faktów: 1) izolacyi geograficznej;
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2) izolacyi biologicznej; 3) poczucia rasy 
oraz 4) doboru mechanicznego, które to fak
ty  rozpatrzyliśm y wyżej.

(DN)

W PŁYW  BUDOWY 
NA WŁASNOŚCI FARM AKOLOGICZNE 

ZW IĄZKÓW  ORGANICZNYCH.
(Podług- artykułu p. Fraenkla w Ergebnisse der 

Physiologie).

Rozpatrując działania fizyologiczne róż
nych substancyj można zauważyć, że wpływ 
mniej więcej silny wywierają ciała posiada
jące pewne grupy wspólne. W szystkie na- 
przykład związki posiadające grupę nitrow ą 
lub nitrozową połączoną z węglem zapo- 
mocą tlenu (a więc estry kwasu azotowego 
i azotawego) wywołują rozszerzenie naczyń, 
jako to: nitrogliceryna CH2. O . N 0 2

C H .0 .N 0 2 i
I

c h 2 . o . n o 2,
azotyn amylu C5H u O . NO. Ciała zaś mające 
grupę nitrozową lub nitrow ą w związku bez
pośrednim z węglem, jak  np. nitrobenzol 
CbH 5N 0 2, kw. pikrynowy C6H 2OH . (N 02)3 
pod względem fizyologicznym zachowują się 
zupełnie odmiennie i są truciznam i, działa- 
jącemi na krew\ Reszta cząsteczki wywiera 
w tych przypadkach wpływ nieomal drugo
rzędny, zmieniając zaledwie siłę i szybkość, 
z jaką występuje efekt główny.

Zdarza się jednak, że zastąpienie pewnej 
grupy leżącej z brzegu cząsteczki wywiera 
wpływ nadzwyczaj wielki na działanie fa r
makologiczne, jakkolwiek nie może ono być 
przypisane działaniu tej właśnie, poddanej 
reakcyi grup. N aprzykład morfina

CH CH CHa
$  \  - \  bH — NCH

CH l / N ch
Ci I o

CH,

^ CH,,

% / c
c h h

OH COH
wywiera działanie na korę mózgową, na 
ośrodek oddechowy i na niektóre ośrodki 
rdzenia pacierzowego. Jeżeli wodorotlen fe
nolowy w morfinie poddamy acylowaniu, to 
otrzymamy ciała z gromady kodeinowej, np.

kodeinę czyli metylomorfinę, które nie dzia
łają nasennie, ale za to wpływ ich na rdzeń 
przedłużony znacznie jest wzmożony. Takie 
i podobne zjawiska zdają się dowodzić, że 
dla wystąpienia działania farmakologicznego 
jakowej substancyi oprócz grupy właściwie 
czynnej potrzebna jest jedna jeszcze, która 
pozwala na przyczepienie się tego związku 
do tkanki mającej uledz jej wpływowi.

Na tem jednak nie kończy się znaczenie 
budowy związku danego dla jego własności 
fizyologicznych. Jeszcze Pasteur zauważył, 
że pleśni (np. Penicillium glaucum) z roz
tworu kwasu gronowego zużywają początko
wo tylko kwas 1-winny, a potem dopiero 
d-winny. W  razie zastrzykiwania do otrze- 
w ny najjadowitszym jest kwas 1-winny, po
tem  idzie d-winny, potem gronowy, a wresz
cie mezowinny. Podobne stosunki można za
uważyć i dla innych ciał przedstawiających 
stereoizomeryę; 1-arabinoza najdokładniej 
bywa zużywana przez organizm i wydalana 
tylko w ilości 15,5$, d-arabinoza bywa wy
dalona w ilości 32,2$, a i-arabinoza w ilości 
28,5$.

W  szeregu aromatycznym związki para, 
m eta i orto, różnią się zwykle pod względem 
farmakologicznym; np. p-nitrofenol jest bar
dziej trujący od związku meta, a orto naj
słabsze wywiera działanie. Tak zwana a ko
kaina

H„ H
- C -

H.,

N.CH 3
I I

C— C— c  
H 2 h  h 2

która różni się od kokainy
H.COOCHj 

-C ^

COOCH,

O.COC0H-

H2 H
C— C -

K C H , CH.OCOC6H 5

C — C —  c  
h 2 h  h 2

tylko położeniem grupy karboksylowej w ją 
drze ekgoninowem, nie wywołuje żadnego 
znieczulenia. Najwyraźniejsza jest zapewne

so* \ NH
różnica między sacharyną | CO t. j.

\ / '
imidem kwasu o-sulfobenzoesowego a imi-
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dem kwasu p-sulfobenzoesowego, który nie 
posiada zupełnie smaku.

Przykładów tego rodzaju możnaby wy
mienić jeszcze bardzo wiele, ale poprzesta
niemy na tych kilku, które ilustrują zupełnie 
dobrze interesującą nas sprawę. Widzimy 
z nich, że dla wszystkich rodzajów izomeryi 
możemy znaleźć różnice fizyologiczne. Dal
sze badania w tym prowadzone kierunku 
wykazują dowodnie, że na własności farm a
kologiczne danego ciała pewien wpływ może 
wywierać konfiguracya przestrzenna sama 
przez się niejako, t. j. pomimo, a raczej obok 
działania wchodzących w grę układów. Od 
dawna już wiadomo, że alkaloidy traktow a
ne jodkiem metylu otrzym ują nowe zupełnie 
działania, mianowicie paraliżują zakończenia 
nerwowe w mięśniach, podobnie jak  to czyni 
kurara. Istota reakcyi chemicznej zachodzą
cej w razie takiego traktow ania alkaloidów 
polega na zamianie azotu trójwartościowego 
na pięciowartościowy i otrzymy7waniu w ten 
sposób zasad amonowych czwartorzędowych, 
które wszystkie działają w sposób zbliżony 
do kurary. Zresztą i kuraryna jest zasadą 
amonową. Zachodzi pytanie, czy ma tutaj 
znaczenie obecność azotu pięciowartościowe- 
go? Kwestyę rozstrzygnąć trzeba przecząco, 
gdyż zamiast azotu stać może arsen, anty
mon i fosfor, a wszystkie takie zasady arso- 
nowe, fosfonowe i stybonowe mają działanie 
farmakologiczne zbliżone do kurary. Podo
bne działanie wywierają też zasady jodono- 
we, np. (C6H 5)21 . Cl, oraz sulfinowe, np. 
wodzian trójmetylosulfinowy (CH3)3 S . OH. 
W tych wszystkich przypadkach chodzi 
o występowanie dwu nowych jednostek po
winowactwa, gdyż azot, fosfor, antymon 
przechodzą od trój do pięciowartościowości, 
jod—od jedno- do trój wartościowości, a siar
ka z dwuwartościowej staje się czterowarto- 
sciową. Dwie te nowe występujące jednostki 
mają odmienne położenie w przestrzeni i ta  
właśnie konfiguracya wywołuje owe cha
rakterystyczne cechy fizyologiczne związ
ków, które ją  posiadają.

Jan  Sosnowski.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Skład kurzu passatow ego nad południo
wą częścią oceanu Atlantyckiego. W  czasie

passatów, między brzegami Brazylii a Afryki 
Zachodniej zauważyć się daje ciekawe zjawisko, 
znane oddawna pod nazwą kurzu passatowego. 
Zjawisko to zasadza się na zmianie w zabarwieniu 
morza. Zwykle posiada ono barwę niebiesko- 
zieloną; wtedy zaś zabarwione jest na kolor żółta
wy, lub żółtawo-zielony. Nie ulega najmniejszej 
wątpliwości, że zmiana ta zależna jest od jakie
goś ciała płynącego po powierzchni oceanu, 
gdyż ruch parostatku lub powiew wiatru odrazu 
uwidocznia normalny kolor wody. Przypuszczano 
dotychczas, że prądy passatów, płynąc nad lądem 
Brazylii, przynoszą stamtąd pyłek kwiatowy 
drzew iglastych, który następnie opada na po
wierzchnię wód oceanu; zjawisko takiego deszczu 
pyłkowego daje się obserwować dosyć często na 
lądzie podczas kwitnięcia zbóż i drzew iglastych. 
Rozbiór takiego kurzu oceanicznego z brzegów 
Brazylii, dokonany przez P. F. Eeinscha, wykazał 
jednak, że niema tu żadnego pyłku kwiatowego; 
żółte zabarwienie pochodzi od obecności nitkowa
tych wodorostów rodzaju Trichodermium. Rośli
na ta, zależnie od gatunku, wywołuje purpuro wjr, 
brunatno-żółty lub żółtawo-zielony odcień na po
wierzchni morza. A. E.

(Prometheus)

—  W pływ wody chlorow ej na kiełkowanie 
roślin. W  jednem z dzieł A. Humboldta znaj
dujemy opis następującego doświadczenia. Jeżeli 
włożymy nasiona Lepidium sativum do wody chlo
rowej (albo jak wtedy się nazywało do utlenione
go kwasu solnego), kiełkują one po upływie 6—-7 
godzin, gdy tymczasem nasiona włożone do czy
stej wody, kiełkują dopiero po 3 6 —38 godzinach. 
Następnie różni badacze powtarzali to doświad
czenie z rozmaitym wynikiem. Remond, naprzykład 
przekonał się, że posiew traw i roślin krzyżowych 
pod wpływem działania wody chlorowej dawał 
lepszy plon; Vonhausen i Saussure skonstatowali 
fakt, że woda chlorowa przyspiesza kiełkowanie 
nasion. Przeciwnie szereg badaczów, między in
nymi Nobbe, zauważyli, że woda chlorowa działa 
szkodliwie na nasiona. Doświadczenia powyższe 
przedsięwziął nanowo Spatschil; opis ich znajdu
jemy w „Oesterreichische Botanische Zeitschrift“.

‘ Okazało się, że woda chlorowa działa szkodliwie 
j  na nasiona kukurudzy, jęczmienia, żyta, owsa 
| i grochu, i działa tem silniej, im dłużej nasiona 
| stykają się z chlorem; w razie niedługotrwa- 
! łego działania następuje opóźnienie kiełkowania 

i zmniejszenie odsetki roślin kiełkujących.
Co dotyczę dodatniego wpływu wody chloro

wej. o którym wspomina Humboldt, to rzeczywiś
cie stosuje się on do niektórych nasion oleistych 
rodziny krzyżowych (Lepidium sativum, Sinapis, 
Brassiea, Raphanus). Coprawda i w danym przy
padku dodatni wpływ ograniczał się do początko- 

I wych stadyów kiełkowania; w razie dłuższego 
I działania wody chlorowej następował skutek 
j  wprost odwrotny. Przyczyny tego krótkotrwałe- 
! go wpływu dodatniego wody chlorowej należy
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szukać w działaniu tworzącego się kwasu chloro
wodorowego, gdyż ze zobojętnieniem płynu zapo- 
mocą wodorotlenku potasu ustaje dodatni wpływ 
wody chlorowej, A. JE.

(Prometheus)

— Wydzielanie soku żołądkowego, badane
przez Pawłowa i jego uczniów na psach, zostało 
niedawno zbadane i na człowieku, przez A. T. 
Hornborga (Arch. scandin. d. Physioł.) i przez 
A. Cadea i A. Latarjeta (C. E,. Soc. Biol.).

Wiadomem już było, że u psa przyjęcie po
karmu przyjemnego dla zwierzęcia—wywołuje 
drogą odruchową obfite wydzielanie żołądkowe, 
bogate w pepsynę i kwas solny, i że wydzielanie 
to trwa jeszcze przez półtorej godziny po je
dzeniu.

Hornborg obserwował dziecko pięcioletnie, 
któremu przed rokiem urządzono fistułę żołądko
wą dla umożliwienia odżywiania wobec zupełnego 
i stałego zatkania przełyku. Otóż u tego dziecka, 
zupełnie jak u psów w doświadczeniach Pawłowa, 
wprowadzanie do ust i żucie pokarmów, przy
jemnych w smaku, a w szczególności mięsa 
i chleba, wywoływało obfite wydzielanie soku żo
łądkowego, o energicznem działaniu trawiącem. 
Różnica pomiędzy obserwacyą Hornborga a do
świadczeniami Pawłowa polegała na tem, że wy
dzielanie soku żołądkowego u dziecka nie trwało 
dłużej niż godzinę, i że sam widok smacznego je
dzenia, wystarczający dla wywołania wydziela
nia żołądkowego u psa, nie wystarczał w tym 
razie.

Wiadomo, że Pawłowowi udawało się urządza
nie fistuł żołądkowych, które pozwalały na bada
nie w dowolnym czasie zjawisk wydzielania w żo
łądku zachodzących pod wpływem najrozmait- j 

szych czynników .Uczony ten wyizolował rodzaj j 

kieszeni w części żołądka, zachowując jej unaczy- 
nienie i unerwienie normalne. Otóż pp. Cade i La- I 
tarjet (z Lyonu) obserwowali dziewczynę dwu- j 
dziestoletnią, u której, wskutek przepukliny epiga- 
strycznej w pierwszym roku życia— utworzyło się 
uwięźnięcie części żołądka; uwięźnięcie to odpo
wiadało najzupełniej warunkom, wytworzonym 
sztucznie w doświadczeniach Pawłowa: powstała 
nieduża ślepa kieszeń ściany żołądka, oddzielona 
od reszty przegrodą z błony śluzowej, a więc za
chowująca związek z naczyniami i nerwami ca
łości.

Wymienieni badacze stwierdzili, że podczas 
gdy badany osobnik był naczczo, przez fistułę 
wychodziła nieznaczna ilość cieczy bardzo gęstej, 
słabo-kwaśnej (0 ,15—0,20°/00), zawierającej nie
co kwasu mlecznego, lecz bez wolnego kwasu 
solnego.

Po jedzeniu, złożonem z tłustego bulionu, mię
sa, chleba i wody z winem— ilość cieczy tej 
zwiększała się znacznie (szczególniej w ciągu dwu 
godzin następujących po jedzeniu), była ona 
mniej gęsta, przezroczysta, znacznie kwaśniejsza

I
!

I (l,9 5 ° /00) i zawierała wolny kwas solny (O,600/00) 
! oraz pepsynę.

Po usunięciu mięsa z pomiędzy pokarmów 
zmniejszała się kwaśność ogólna cieczy i stosu
nek kwasu solnego (0,25°/00), a także ilość pep- 
syny.

Dawniej już Arthus i Pages wykazali, że tra
wienie mleka odbywa się w środowisku obojęt- 
nem lub słabo kwaśnem. W  wyżej opisanym 
przypadku również trawienie mleka odbywa 
się wobec bardzo mało kwaśnego wydzielania 
(O,2O°/00), nie zawierającego śladów, dających się 
wykryć kwasu solnego, lecz zawierającem naj
wyraźniej specyalny ferment (lab-ferment).

Nakoniec—i ta okoliczność dowodzi, że nie na
leży uogólniać na osobniki dorosłe wyników ba
dań Hornborga nad dzieckiem— Cade i Latarjet 
wywoływali w swoim przypadku prawdziwe wy
dzielanie soków żołądkowych pod wpływem dłu- 
gotrwającym zapachów pokarmów ulubionych. 
Pod tem działaniem psychicznem sok żołądkowy 
wydziela się daleko obficiej, aniżeli podczas gło
du, staje się on bardziej ciekły i znacznie kwa
śniejszy (O,8Oo/00, a 0,15°/00 wolnego kw. sol
nego). Jednakże w tym przypadku własności 
trawiące tego soku są słabsze, aniżeli soku, wy
dzielonego po rzeczy wistem przyjęciu pokarmu.

J. T.

—  S traw ność chityny. Chityna, jak wiado
mo, należy do najtrwalszych ciał w przyrodzie; 
co do jej strawności nie mieliśmy dotychczas wy
czerpujących danych. Wolff, Funke i Dittmann 
robili doświadczenia z chrabąszczem, którym kar
miono (w mieszaninie z jęczmieniem) świnie; do
świadczenia te wykazały niestrawność chityny. 
Niedawno A. Zaitschek z Budapesztu, jak donosi 
„Archiy fur die gesammte Physiołogie“, przed
sięwziął szereg prób nad pożywnością innego 
owadu, mianowicie Polingenia longicauda. Owad 
ten między 10-ym a 20-ym czerwcem zjawia się 
nad rzeką Tyszą w ogromnych ilościach, lot ol
brzymich rojów tego owadu zaczyna się około 
godziny 5 p. p., kończy się o 8-ej wieczorem. Tra
py wpadają do rzeki, skąd je na łódkach wyła
wiają, suszą i używają jako nawóz, lub pokarm 
dla drobiu i ryb.

Ze względu na gospodarcze znączenie Polinge
nia longicauda, Zaitschek przedsięwziął szereg 
doświadczeń nad wartością pożywną tego owadu. 
W  tym celu umieścił 15 kur w obszernym budyn
ku w ten sposób, że można było zbierać całą ilość 
wydalonych przez kury ekskrementów. Okazało 
się na podstawie porównań między danemi roz
bioru chemicznego pokarmu z owadów a wydalo- 
nem wypróżnieniem, że fizyologicznie zużyte zo
stało 48,4$ energii, gdy tymczasem z energii za
wartej w jęczmieniu kura zużywa 67,8$. Chity
na pozostawała bez żadnej zmiany, z czego wy
pływa dowód zupełnej jej niestrawności w ciele 
kurzem. Prócz tego okazało się, że karmienie 
owadami temi nadaje mięsu kury nieprzyjemny

|



j\ ió 6 w s z e c h ś w i a t  93

smak. który nie znika nawet po dłuższem goto
waniu i pieczeniu.

(Prometheus) A. E.

—  Żywotność Pseudomonas cam pestris.
Do liczby niewielu bakteryj, których chorobo- 
twórcz}' wpływ na rośliny nie ulega żadnej wąt
pliwości. należy Pseudomonas campestris, gatu
nek uważany za przyczynę czarnej zgorzeli u ka
pusty i kalafiora. Chociaż ogrodnicy utrzymują, 
że wspomniana choroba udziela się roślinom 
przez nasiona, to jednak bakteryologia na podsta- j 
wie pewnych przypuszczeń twierdziła dotychczas, 
że bakter3'a Pseudomonas campestris ginie wraz 
z wyschnięciem nasion. Niedawno H. A. Harding 
i F. C. Stewart postanowili rozstrzygnąć tę sprze
czność i na podstawie doświadczeń doszli do 
przekonania, że Pseudomonas campestris rzeczy
wiście może pozostać przy życiu w przeciągu 
przynajmniej 10 miesięcy na suchych zupełnie na
sionach kapusty. Wspomniani uczeni postępowali 
w ten sposób, że pewną ilość nasion kapusty 
zwilżali wodą, zawierającą bakteryę Pseudomo
nas campestris, a później je wysuszali, z zacho
waniem pewnych środków ostrożności; jeszcze po 
upływie dziesięciu miesięcy na nasionach pozosta
wały zdolne do życia zarodki, które przeniesione 
na zdrową kapustę, wywoływały typowe sympto- J 
maty zgorzeli. W  przyrodzie tak samo następu
je zarażenie roślin przez nasiona, czego dowiodło j 
następujące doświadczenie. Pewną ilość egzempla- j 
rzy kapusty, zarażonych bak tery ą Pseudomonas, j 
izolowano i otrzymane z nich nasiona przeniesio- j  

no do wody sterylizowanej. Dalsza kultura wy
kazała, że nasiona te również zarażone były j  

wspomnianym pasorzytem. Z tego wszystkiego I 
okazuje się, że dotychczas niedoceniano żywotnoś- j 
ci Pseudomonas campestris. A. E.

(Prometheus)

—  Chrząstka gałęzista. Tkanka chrzęstna 
gałęzista, zwana tak z powodu wyglądu jej skład- 1 
ników morfologicznych, była do niedawna uważa
na za odmianę histologiczną nader rzadko spoty
kaną; obecność jej dotychczas stwierdzono głów
nie u mięczaków głowonogich.

Szereg badań, dokonanych poprzednio przez 
p. J. Chatina, wykazał, że ten rodzaj tkanki 
chrząstnej istnieje i u zwierząt, należących do in
nych grup. Autor znalazł ją w twardówce przed
stawicieli niektórych rodzin gadokształtnych (Cha- 
meleonidae, Lacertidae, Ascolabotidae), gdzie 
ebrząstka gałęzista wykazuje te same cechy, co 
i u głowonogów.

Świeżo tenże autor przedstawił Akademii Fran
cuskiej wyniki dalszych swych badań w tym kie
runku. Powiodło mu się mianowicie stwierdzić 
obecność tkanki chrząstnej gałęzistej w chrząst
kach krtaniowych borsuka, zabitego w stanie 
dzikim. Chrząstka pierścieniowata posiada bu
dowę następującą.

Komórki, izolowane częściowo przez szklistą

istotę międzykomórkową, rzadko posiadają kształt 
kulisty lub podłużny, po większej zaś części two
rzą rozgałęzienia : jedne komórki są zaopatrzone 
w wyrostki krótkie, proste od innych zaś wybie
gają liczne rozgałęziające się wj^pustki, łączące 
się często z takiemiż wypustkami komórek sąsie
dnich. Z innych chrząstek krtaniowych, tylko 
w tarczykowej autor zdołał wykazać obecność 
komórek rozgałęzionych i to w bardzo niewiel
kiej ilości.

Chrząstki krtaniowe, jak wiadomo, podlegają 
wielkim zmianom w okresie rozwojowym: z po
czątku ujawniają budowę właściwą chrząstce szkli
stej, następnie w istocie podstawowej międzyko
mórkowej w pewnych przypadkach powstaje włó- 
knistość, w końcu ząś ulega ona zwapnieniu. 
Tkanka zaś, z której utworzona bywa twardówka, 
u różnych zwierząt występuje pod postacią tkan
ki łącznej bądź włóknistej, bądź chrząstnej lub 
kostnej. Fakty te, według zdania autora, rzu
cają obfite światło w szczególności na pokrewień
stwo chrząstki gałęzistej z innemi rodzajami utwo
rów łączno-tkankowych, wogóle zaś stwierdzają 
blizkie pokrewieństwo, jakie zachodzi między ró- 
żnemi kategoryami łączno-tkankowęgo typu hi
stologicznego. K. B.

—  Nerki U lancetnika. W 1902 roku F. Goo
drich odkrył, że u lancetnika (Amphioxus) za
kończenia kanalików nerkowych posiadają dużą 
ilość utworów zwanych solenocytami; solenocyty 
te posiadają światło i wić, znajdującą się w cią
głym ruchu, przebiegającą w tem świetle. Na
stępnie Goodrich zaznaczył, że nerki lancetnika 
nie otwierają się zupełnie do jamy ciała (coelo- 
mu). Wobec tych dwu twierdzeń Goodricha 
można było sądzić o homologii nerek lancetnika 
z nerkami pierwotnemi robaków (t. j. z nerkami 
zbudowanemi według typu systemu wrodnego ro
baków płaskich, prawdopodobnie pochodzenia ek- 
todermalnego).

Spostrzeżenia te sprzeciwiały się twierdzeniu 
prof. Boverego, który pierwszy odkrył nerki 
u lancetnika i znalazł, że otwierają się one urzę- 
sionym otworem do jamy ciała (porów, sprawę 

, solenocytów w artyk.: „Pochodzenie zwierząt 
kręgowych14 ,N» 52 Wszechświata, z r. ub. na 
str. 823)'

Na zasadzie skontrolowania całego szeregu da
wnych preparatów, oraz licznych sw'ych nowych 
badań, prof. Boveri występuje w artykule, za
mieszczonym w jednym z ostatnich numerów 
„Anatom. Anzeigeru, przeciw' twierdzeniom Goo
dricha. Przedewszystkiem jednak Boveri przy
znaje w zupełności obecność „solenocytówu z ich 
charakterystyczną budową, zaznaczając, że nie 
mógł jej swego czasu, z powodu mało udoskona
lonych mikroskopów', zauważyć. Przypuszcza on 
jednak, że same solenocyty można uważać jako 
zmodyfikowane komórki śródbłonka jamy ciała, 

j które powinny wj'ściełaó nerki od strony we- 
[ wnętrznej. Następnie Boveri twierdzi, wbrew
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zdaniu Goodricha, że nerki (właściwie kanaliki 
nerek) otwierają się do jamy ciała, na co może 
przedstawić cały szereg preparatów.

Wobec tego ostatniego oświadczenia Boverego, 
wniosek, który możnaby wysnuć z badań Goo- 
dricha o homologii nerek lancetnika z pierwo- 
tnemi nerkami robaków, traci główną swą pod
stawę, a zwolennicy teoryi pochodzenia kręgow
ców od pierścienic tracą wobec tego jeden z bar
dzo ważnych argumentów, przemawiających na 
korzyść bronionej przez siebie teoryi. (ro/lzik.

—  L o kalizacya w  móżdżku. P. G. Pagano 
na ostatnim zjeździe fizyologów przedstawił wy
niki swych badań nad lokalizacyą w móżdżku, 
który był dotychczas uważany wyłącznie za na
rząd, regulujący czynności zachowania równowa
gi ciała. Autor posługiwał się metodą zwykłą 
polegającą na podrażnianiu lub wycinaniu okreś
lonych okolic ośrodkowego układu nerwowego, 
przyczem podrażnianie uskuteczniało się przez 
wstrzykiwanie kilku dziesiętnych cm sześcien
nego roztworu kurary (1 : 100) w głębsze war
stwy móżdżkowe. Wyniki licznych doświadczeń, 
dokonanych przez tego autora, dadzą streścić się 
jak następuje.

1) Móżdżek pod względem czynnościowym nie 
jest organem jednolitym, lecz zgodnie z innemi 
częściami układu ośrodkowego posiada pewne 
określone, wyróżnicowane okolice, z któremi zwią
zane są różnorodne jego funkcye.

2) W móżdżku istnieje lokalizacya ruchowa 
w tem znaczeniu, że określone części móżdżku 
kierują czynnością określonej grupy mięśni.

3) Elementy ruchowe znajdują się nie w war
stwach najbardziej zbliżonych do powierzchni na- 
rządUj jak np. w płaszczu mózgowym, lecz w oko
licach głębszych.

4) Podrażnienie pewnych ściśle dających się 
umiejscowić części móżdżku, wywołuje u zwierzę
cia objawy podrażnienia psychicznego.

Ośrodek kończyny przedniej został określony: 
usunięcie go przez wycięcie istoty nerwowej po
woduje niezgodność ruchów, zmniejszającą się 
stopniowo, wreszcie zaś znikającą po kilku dniach. 
Ośrodek kończyny tylnej jest mniej wyraźnie zlo
kalizowany, znajduje się nieco poza ośrodkiem 
pierwszym. W  robaku móżdżkowym są umiejsco
wione ośrodki mięśni szyjowych i oczów; usunię
cie części tylnej robaka móżdżkowego nie wywo
łuje zaburzeń w ruchach, lecz sprawia, że orga
nizm jest bardziej skłonny do zmęczenia niż 
w warunkach zwykłych.

Podrażnienie pewnych okolic móżdżku zapomo- 
cą wstrzykiwania kurary wywołuje objawy psy
chiczne nienormalne, ruchy bezcelowe, wyrażają
ce się np. w tem, że zwierzę badane biega nie
spokojnie, zatrzymuje się nagle, skacze, kąsa na
potykane przedmioty i t. p.; po pewnym czasie zja
wiają się zwykle objawy podobne do tych, jakie 
towarzyszą napadom epileptycznym i wreszcie 
zwierzę pada bez ruchu.

Pakty podane przez Pagana są bez wątpienia 
nader ważne, lecz wymagają ścisłego i bezstron
nego sprawdzenia z tego względu, że autor ten 
prawdopodobnie przystąpił do doświadczeń ze 
zgóry powziętem przekonaniem o istnieniu lokali- 
zacyi w móżdżku. W  każdym razie badania, za
częte przez niego, przyczynią się do przedsięwzię
cia nowych poszukiwań, mających na celu wszech
stronniejsze wyświetlenie znaczenia czynności 
móżdżku dla organizmu. K. B.

(R. Sc.).

—  C ia łk a  Negrego i w ścieklizna. Nieda
wno p. d’Amato, z instytutu neapolitańskiego 
badania wścieklizny, przedsięwziął szereg poszu
kiwań na wielkiej ilości psów i świnek morskich, 
w celu wyszukiwania ciałek wewnątrzkomórko
wych w ośrodkach nerwowych, które, podług 
Negrego, mają być specyficznemi pasorzytami, 
wy wołującemi wściekliznę. D ’Amato znalazł 
te ciałka we wszystkich przypadkach wścieklizny 
patologicznej lub wywołanej doświadczalnie, lecz 
nie spotkał ich u czterech psów.

Należy pamiętać, że w przypadkach t. zw. 
wścieklizny spontanicznej dają się zauważyć zna
czne wahania. Co dotyczę ciałek Negrego, to 
ich działanie specyficzne nie jest jeszcze dowie
dzione. Elementy te bowiem nie przechodzą 
przez filtry, podczas gdy zarazek wścieklizny 
przechodzi z łatwością. Z drugiej strony ciałka te 
często nie napotykają się w takich narządach, 
które mogą z pewnością przenosić wściekliznę, 
jak np. gruczoły ślinowe, nerwy obwodowe i t. p. 
Wreszcie ośrodki nerwowe stają się jadowite za
nim jeszcze wystąpią w nich charakterystyczne 
zmiany.

Z drugiej strony, wobec dowiedzionej wielo- 
kształtności (polimorfizmu) ciałek Negrego, moż
liwe jest przypuszczenie, że niniejsze z pomiędzy 
nich mogą się przesączać przez filtr, zresztą oka
zało się, że najwięcej tych ciałek bywa w  okolicy 
rogu Ammona, części mózgu najbardziej jadowitej. 

(R. g. d. Sc.). J . T.

—  H eterom orficzna regeneracya oka u Pa- 
linurus vulgaris. Ariola opisał nowy przypa
dek heteromorfozy, którą zauważył na znałezio-

J  nym w Genui Palinurusie (skorupiak dziesięcio- 
nogi), mającym 78 cm długości. W  miejscu le
wego oka znajdował się 16 cm długości utwór 
przypominający antennę, posiadał jednak daleko 
więcej pierścieni, t. j. członków.

Tego rodzaju regeneracyę Ariola rozpatruje 
jako zjawisko rozwoju wstecznego (a nawet ata- 

| wizmu), ponieważ zamiast wysoce wykształco
nego narządu wzrokowego, regenerował się utwór 
znacznie niżej ukształtowany.

Zjawisko to zgadza się najzupełniej z doświad- 
! czeniami Herbsta, który wycinał oko u Palae- 

mona, a zamiast nowego oka w pewnych warun
kach regenerowała się antenna. Wobec t3rch 
faktów zdaje się być rzeczą pewną, że oczy sko
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rupiaków są w istocie tylko przekształconemi 
antennami. Czy jednak antenny te można uwa
żać za homologiczne odnóżom skorupiaków jest 
sprawą sporną, ponieważ 1 para antenn, t. j. ta, 
do której regeneraty oka są najbardziej zbliżone, 
posiada zupełnie odmienną budowę, odrębną tak 
od drugiej pary antenn, jako też od wszystkich 
odnóży i jest w odmienny sposób unerwiona.

(Arch. Ent.-Mech). Gądzik.

—- Przepoczw arczanie się la rw  mrówki
Kelep- Wśród mrówek istnieje szereg form, 
których larwy podczas przepoczwarczania się 
przędą kokon, gdy tymczasem u innego szeregu 
postaci nie spotykamy się z tym procesem. Lub- 
bock pod tym względem ustanowił prawo ogólne, 
że rodzaje, posiadające żądło, nie przędą kokonu, 
gdy tymczasem pozbawione tego narządu obron
nego obowiązkowo go przędą. A priori zarzucić 
można twierdzeniu Lubbocka, że nie liczy się 
z tym faktem, iż kokon jest raczej przystosowa
niem, zapobiegającem wyschnięciu poczwarki, niż 
środkiem obronnym, zastępującym brakujące żą
dło; poza tem okazało się, że same fakty zaprze
czają teoryi Lubbocka. Taki wyjątek z ogólnego 
prawa stanowi rodzina Poneridae, do której na
leży znana mrówka Kelep, obrońca bawełny 
(ob. Wszechświat zr. 1904, str. 719). Mrówka ta 
okazała się identyczną z gatunkiem Ectatomma 
tuberculatum, rozpowszechnionym w Ameryce 
zwrotnikowej aż do Texas, z czego wynika, że 
nie zawsze charakteryzuje ją ten wrogi stosunek 
względem chrząszcza bawełnianego. Proces prze- 
poczwarczenia się odbywa się u tej mrówki w na
stępujący sposób, opisany przez G. P. Golla. Gdy 
larwy mają się już przepoczwarczyć, mrówki za
rzucają je grudkami ziemi, aby te miały podsta
wę do rozpoczęcia oprzędu. Pod tą kupką ziemi 
larwa zapomocą odpowiednich ruchów przygoto
wuje sobie niezbędne do przędzenia kokonu miej
sce. Wtedy rozpoczyna się praca przędzenia, 
która trwa 1 x/ 2 g-, gdy budowa komórki z ziemi 
trwała 6— 12 godzin. Gdy kokon, który z po
czątku ma kolor bladoszary, a następnie zmienia 
barwę na czerwono - brunatną, jest już gotów, 
mrówki, po oczyszczeniu z grudek ziemi, przeno
szą go do innej części mrowiska. A. E.

(Prometheus).

. —  Czy ptaki posiadają instynkt unikania 
niebezpieczeństwa grożącego im od przewod
ników elektryczności? Istnieje bardzo rozpo
wszechnione miemanie, jakoby ptaki posiadały 
instynkt unikania niebezpieczeństwa, jakie im 
grozi w razie siadania na przewodnikach elektry
czności. Przyjrzyjmy się faktom, czy jest tak

rzeczy samej.
-Musimy odróżniać dwa przypadki: 1) prąd sta- 

1' 1 2) prąd przerywany.

W  pierwszym przypadku ptak może z zupeł- 
j  nem bezpieczeństwem usiąść na drucie np. tele

graficznym, gdyż nieszczęście groziłoby mu tylko 
j w tym razie, jeśliby mógł jednocześnie zetknąć 
I się z ziemią. Podobne zjawisko możemy obser

wować w cyrku. Klown spokojnie spaceruje po 
drucie, przez który przechodzi stały prąd elektry
czny. Jeżeli jednak przez nieostrożność poda 
rękę stojącemu na ziemi towarzyszowi, prąd elek
tryczny, znajdując najbliższą drogę do ziemi 
przez ciała obu akrobatów, wywołuje nieszczęśli
wy wypadek.

Jeżeli prąd stały jest bardzo silny, wtedy wy
wołuje podniesienie temperatury na całej długości 
przewodnika, co, naturalnie, samo już przez się od
strasza ptaki.

Przejdźmy teraz do prądu przerywanego o zna- 
cznem napięciu. Czy grozi co ptakowi, siadają
cemu na przewodniku.

Kategorycznej odpowiedzi dać nie można, gdyż 
I wpływ prądu przerywanego na organizm jest naj

rozmaitszy. Oto przykład:
Prąd elektryczny przerywany, wobec jedna

kowych okoliczności, jest tem niebezpieczniejszy, 
im przerywany jest częściej. Jednakowoż ma to 
wartość jedynie do pewnej granicy, poza którą 
niebezpieczeństwo zaczyna się zmniejszać. Prąd 
przerywany, który nie przekroczył jeszcze właś
ciwej sobie granicy niebezpieczeństwa, organizmo
wi grozi nawet w tym przypadku, jeśli nie ma je
dnoczesnego zetknięcia z ziemią.

Jeśli jednak ilość peryodów na sekundę dojdzie 
np. do takiej liczby, jak w doświadczeniach Tesli 
(około 10000 na sekundę), prąd przerywany mo
że przechodzić przez organizm bez najmniejszego 
dlań niebezpieczeństwa; nawet lekarze robią zeń 
użytek podczas kuracyi w niektórych chorobach.

Ptaki zatem w tych warunkach nie podlegają 
żadnemu niebezpieczeństwu.

Wszystkie jednak powyższe wywody nie mają 
żadnego znaczenia podczas burzy. W tedy prawa 
elektryczności są jakoby zmienione: lampy elek
tryczne gasną, depesze nie dochodzą, a często daje 
się zauważyć, że po uderzeniu pioruna małe ptasz
ki zwieszają się bez życia z drutów telegraficz
nych kurczowo uczepione do nich łapkami.

W rezultacie, musimy dojść do wniosku, że 
ptaki nie posiadają przypisywanego im instynktu. 
Jeśli zaś dość rzadko sadowią się na drutach tele
graficznych, to może być przypisywane: ciepłu 
przewodników elektrycznych, które ptakom wy
daje się anormalne, szumowi, wywoływanemu ko
łysaniem się drutów za najlżejszym wiatrem, 
i wreszcie temu, że ptak woli spoczywać pod 
ochroną liści i gałęzi drzew. H. li.

Rev. Scient.).
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—  Nowa s ła c y a  zoologiczna ma zostać nie
długo założona na wyspach Bermudzkich. Już od 
lat dziesięciu wielu zoologów amerykańskich wie
lokrotnie zwiedzało Bermudy dla zbierania lub 
badania na miejscu przedstawicieli tamecznej 
fauny morskiej. Obfitość tej fauny - i łagodność, 
klimatu Bermudów w porze letniej już oddawna 
zachęcała do założenia takiej staeyi, która dla 
zoologów Ąiperyki północnej1 będzie tem samem, 
co słynna stacya w Neapolu— dla biologów euro
pejskich.

Podług ogłoszonego niedawno raportu p. Gree- 
aa, konsula St. Zjedn. na Bermudach, projekt 
ten ma się wkrótce urzeczywistnić. Na skutek 
przedstawienia Towarzystwa Królewskiego (Ro- 
yal Society) w Londynie, rząd angielski zazwolił 
na założenie stacyi, a Towarzystwo samo ofiaro
wało na ten cel pewną sumą. Instytut Carnegiego 
podjął się utrzymania trzech stołów do pracy 
przez czas pewien. Uniwersytety: Nowojorski 
i Harwardzki również zaofiarowały swą pomoc, 
i ze współudziałem Towarzystwa Przyrodniczego

na Bermudach urządziły już pracownię tymcza
sową, gdzie praca już się rozpoczęła.

Wreszcie zarząd prawodawczy wj\sp Bermudz
kich wyasygnował 90 000 franków: ze swej stro
ny na założenie stacyi, która, jak widzimy, zna
lazła licznych przyjaciół i szerokie poparcie.
• (R. g. d. Sc.); ■ .1. T.

—  Nowa metoda leczenia tężca (tetanus).
Dwa dotychczas najbardziej rozpowszechnione 
sposoby leczenia tężca: wielkie dozy ehloralu 
i surowica przeciwtężcowa Wailłarda i Rouxa 
dają Wyniki bardzo niestałe. Obecnie dr. V. S. 
Hodson proponuje stosowanie zastrzykiwań we- 
wnątrzżylnych— roztworu fizyologicznego soli ku
chennej, po uprzedniem upuszczeniu pół litra krwi. 
Zastrzykuje on po dwa litry roztworu soli, do 
którego dodaje 75 g  wódki.

W  trzech przypadkach tego leczenia Hodson 
stwierdził szybkie ustanie zjawisk spazmodycz- 
nych, obfitą transpiracyę i znaczne polepszenie 
stanu ogólnego chorych. J. T.

(R. g. d. Sc.).

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. 25 do d. 31 stycznia 1905 r.

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