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EWOLUCYA DARWINIZMU.

„Choć otrząśniecie kw iaty barwnych m ytów, 
„Choć rozproszycie legendow y mrok,
„Choć m głę urojeń zedrzecie z błękitów, 
„Ludziom nie zbraknie niebiańskich zachwy- 
„Lecz dalej sięgnie ich wzrok''. [tów

Asnyk.

Często zdarza się spotkać z faktem, że 
ktoś, co widział się zmuszonym ustąpić z za
jętego szańca przed zwycięzkim nieprzyja
cielem, usiłuje zatuszować poniesioną klęskę 
i przynajmniej pozornie zachować nadwerę
żoną powagę przez poniżenie wroga w oczach 
ogółu mniej sprawę znającego. Podobne 
zjawiska spotykamy i w dziejach biologii 
współczesnej.

Teoretyczni i praktyczni nieprzyjaciele 
prawdziwej wiedzy, im bardziej tracą grunt 
pod nogami, tem zuchwałej i głośniej na 
wsze strony trąbią, że darwinizm, jeżeli je 
szcze nie skonał, to przynajmniej leży już 
na śmiertelnem łożu, z którego nie będzie 
mu danem się podnieść.

Kilku zoologów i botaników wobec no
wych zdobyczy wiedzy spostrzegło tu  i ow
dzie pewne niedokładności lub braki, albo 
sceptycznie się wyraziło o pewnych punk
tach teoryi Darwina, zaznaczając, że nie
które poglądy wrym agają reformy, uzupeł

nienia lub dokładnej rewizyi, a tymczasem 
„oni“ starają się wmówić w ogół, okoliczno
ściowo tylko nauką się zajmujący, że nad 
darwinizmem już i uczeni przyrodnicy kładą 
krzyżyk, a tylko resztki najzaciętszych szo
winistów usiłują bez skutku bronić ostatnich 
pozycyj skazanych nieodzownie na stracenie. 
I  nie można się temu dziwić: gdy prawda 
wymknęła się z rąk, można podać fałsz w od
powiednich barwach i piórkach, brak dowo
dów można zagłuszyć krzykiem. Zwykły 
to zresztą objaw, nie tylko w nauce się tra- 
fiając)', że wszelkie prądy nowe muszą zaw
sze przejść przez próbę ogniową, a im z niej 
wychodzą czystsze, tem bardziej są oczer
niane, w miarę zaś rozpowszechniania się 
ich i wzmagania walka staje się coraz za
ciętszą. bo wszechwładne dotychczas ży
wioły, tracąc g run t pod nogami, łączą się 
razem i wchodzą często w sojusze z odwiecz
nymi swoimi wrogami, byle tylko oprzeć się 
nowemu niebezpieczeństwu i złamać prąd 
grożący.

Co jednak w takich sporach jest ubolewa
nia godne, to to, że w wirze walki, powodo
wane czasem względami ubocznej natury, da
ją  się nieraz nawet wybitne umysły zwieść 
na manowce, by potem posłużyć za narzę
dzie dla niższych celów i być wygodnym pa- 
rawanikiem dla tych, co nie chcą lub nie mo
gą osobiście wystąpić. 1 w sporze o darwi-
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nizm mamy takie wypadki. Do zbałamuce
nia opinii publicznej przyczynił się w znacz- 
nej mierze znakomity zresztą Rudolf Vir- 
chow, profesor berliński. Biorąc czynny 
udział w życiu społecznem i politycznem, 
porwany prądem  walk partyjnych, z przera
żeniem widział wzrost przeciwnego mu stron- j 
nictwa, stronnictwa jego zdaniem godzącego 
w podstawy ustroju państwowego. Rozsze
rzające się nowe idee przyrodnicze wydały 
mu się jego naukową podporą, więc zdały mu 
się również groźnemi dla porządku społecz
nego, uświęconego przez tradycyę wieków. 
Nadużywanie haseł przyrodniczych przez 
przewódców i zwolenników owych przera
żających go kierunków utwierdziło go w tem 
mniemaniu. I rozpoczął bój z darwinizmem, 
nie rzadko sprzeniewierzając się w swoich 
oficyalnych wystąpieniach zasadom głoszo
nym dawniej w młodości. Przytaczane przez 
niedouczonych lub ciasno myślących wyra
żenia jego jak  to, „że człowiek równie do
brze może pochodzić od owTcy lub słonia, jak  
od m ałpy", wskazywałyby, że był on przeci
wnikiem nie tylko darwinizmu, lecz trans- 
formizmu wogóle. Tymczasem, jak  świad
czy Rabl w swej mowie rektorskiej, Virchow 
w ściślejszem gronie swych zaufanych zrzu
cał markę i przyznawał się do ewolucyoni- 
zmu: „Ich bin kein Gegner der Descendenz- 
theorie“—nie jestem przeciwnikiem teoryi 
descendencyi—m iał się sam przed nim wy
razić. Więc ewolucyonizm w każdym razie 
wyszedł zwycięsko, skoro sam Virchow uchy
lił przed nim czoła, uznając jego wartość 
i znaczenie. Szkoda tylko, że oświadczenia 
tego nie złożył jaw nie i nie porzucił dwu
znacznej roli, nieodpowiadającej godności 
i powadze uczonego i profesora, którego za
daniem jes t głosie prawdę i tylko prawdę.
Z Virchowem zstąpił do grobu ostatni a tu t 
przeciw ewolucyonizmowi, obecnie niema 
prą wie poważniejszego przyrodnika, któryby 
z pełną świadomością go odrzucał. Stanow- 
czy jego przeciwnik Fleischm ann nie może 
być żadną miarą seryo traktow any, bo gdy
by nawet jego poglądy płynęły z głębokiego 
przekonania, to mimo to nie podają one nic 
pozytywnego, rzeczywistego: głównym ce
lem Fleischm anna jest zburzenie ewolucyo- 
nizmu, którego jednak nie je s t w stanie ni- 
czem zastąpić, on tylko niszczy, ale nie bu

duje, jego dzieła kończą się faktycznie zna
kiem pytania, a czytelnika wprowadzają 
w pustkę, waląc zaś cały gmach wiedzy no
wożytnej, przenoszą go w średniowieczne 
mroki. Fleischmann to duch zwątpienia i ne- 
gacyi, mógłby o sobie powiedzieć jak Mefi- 
stofeles z Fausta: „Ich bin der Geist, der 
stets verneint“. Fleischmann wystarczyłby 
dla m iernych umysłów, co mogą całe życie 
spędzić na liczeniu łusek lub włosków owa
da, a nie pragną wzlecieć wyżej i ogarnąć 
szersze widnokręgi — nie zaspokoi jednak 
tego, kto dąży do poznania prawdy, do w ie
dzy, do naukowego rozwiązania zagadki 
wszechświata. Ale rozliczne uboczne okolicz
ności, wśród których Fleischmann rzucił ręka
wicę Darwinizmowi, nie pozwalają nawet se

ryo liczyć się z jego naciąganemi zarzutami 
i sprzecznemi poglądami.

Daleko poważniej przedstawia się sytua- 
cya na innem polu. Znaczny zastęp bada- 
czów, nie przecząc wcale prawdziwości ewo- 
lucyonizmu, podnosi jednak słabe strony wla- 

j ściwej darwinowskiej teoryi doboru, przypi
sując innym czynnikom wpływ rozstrzyga
jący w tworzeniu się i utrzym ywaniu form 
organicznych. I, jak  zwykle, zwolennicy 
nowych poglądów i idei, zapatrzeni w nowo 
wykrytą gwiazdę, dają się unieść zbytniemu 
prądowi i popadają w jednostronność, nie do
ceniając często zalet strony przeciwnej, z któ
rą  walczą. Pierwszy prąd zrodzony przez 
darwinizm to intrakauzalizm zapoczątko
wany przez 0 . Naegelego (1884), który osta
tecznie tłumaczy zjawiska życia energią 
tkwiącą w materyi wszechświata, tak  samo 
jak  wszelkie zjawiska fizyczne.

Kierunek drugi, zwany neolamarkizmem, 
przyznaje organizmom zdolność zmian celo
wych bezpośrednio pod wpływem warunków, 
w przeciwstawieniu do darwinizmu (sensu 
strictiori), który uznaje te zmiany za przy
padkowe, a celowość wyjaśnia doborem.

Wreszcie w ostatnich czasach pow staje  
znów nowy pogląd na przyczyny k sz ta łto 
wania się roślin -pod wpływem teoryi muta- 
cyi stworzonej przez de Yriesa.

Jednak wszystkie te poglądy i kierunki 
nie obalają darwinizmu, przeciwnie, jak to 
pięknie przedstawił R. H. France, one nie 
tylko z niego powstały i wyrosły, ale są jeg° 
dalszym ciągiem, rozwojem, uzupełnieniem)
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!ewolucyą<1... Dziś nie można wątpić o pe
w nych, zasadniczych myślach darw im zm u: 
różnice wśród potomstwa tych samych ro
dziców , wpływ warunków na budowę orga
nizm u, dziedziczność korzystnych właściwo- 
wości, walka o byt i stopniowy rozwój ga
tu n k ó w — to wszystko są fakty oczywiste, 
nie dające się zaprzeczyć. Naturalnie, nau
ka n ie  stoi, ona postępuje, rozwija się. Jak  
w szelk ie  poglądy, tak  i darwinizm uległ 
ewolucyi, z biegiem czasu okazały się pe
wne brak i, które należało wypełnić, okazały 
się też  pewne niedokładności, które trzeba 
było sprostować.

W tym też duchu pracuje W eismann i je 
go szkoła, k tóra uważa się za ścisłą kontynu
atorkę poglądów Darwina. Przyznaje ona 
prawo bytu jedynie doborowi, a wierząc 
w jego „wszechmoc" (Allmacht der Natur- 
ziichtung), odrzuca bezpośredni wpływ in
nych  przyczyn.

I  tem właśnie zacieśnieniem sprzeniewie
rza się Darwinowi ten kierunek, który mie
niąc się n e o d a r  w i n i z m e m ' , chce mu naj
wierniejszym pozostać. W eismann usiłuje 
w dalszym ciągu rozwijać myśli genialnego 
Anglika, usiłuje w uznanych przezeń pra
w ach doboru i dziedziczności uchwycić isto
tę rozwoju, a swą teoryą „plazmy zarodko
wej" ma zastąpić jego hypotezę pangenezy, 
którą sam twórca uważał za tymczasową.

Jak słusznie powiada Haeckel, mimo wiel
kiego  respektu, jaki czuć musimy dla ścisło
ści i konsekwencyi w poglądach, nie można 
Weismannowi przyklasnąć, wykluczając bo
w iem  bezpośredni wpływ warunków ze
wnętrznych na organizm, a przypisując im 
ty lk o  rolę bodźców, zwłaszcza zaś odrzuca
jąc w zupełności dziedziczność cech naby
tych , a tem  samem zdolność zdobywania 
korzystnych zboczeń pod wpływem natury, 
rozminął się właśnie z główną ideą Darwina. 
E. Haeckel w ostatniem swem dziele (Die 
Lebenwunder 1904), w ten  sposób wyraża się 
w  tej kwestyi: „W usiłowaniu nadania swej 
teoryi podstaw molekularno-fizyologicznych 
doszedł on (Weismann) wskutek zbyt daleko 
idących spekulacyj metafizycznych do nie
uchwytnej teoryi plazmy... Darwin był pra- 
Wle tak silnie przekonany o dziedziczności 
Cech nabytych, a zwłaszcza funkcyonalnych 
Przystosowań jak  Lam arck i ja  sam; on je 

dynie przypisywał jej mniejszy zakres dzia
łania niż Lamarck. W eismann natomiast 
wyklucza zupełnie progresywną dziedzicz
ność i chce wszystko sprowadzić do selekcyi, 
do „wszechmocy doboru naturalnego". Gdy
by ten pogląd W eismanna i oparta na nim 
teorya plazmy zarodkowej były rzeczywiście 
słuszne, natenczas jem u samemu przypadła
by w udziale zasługa wprowadzenia darwi- 
nizmu na nowe tory. Jest jednak rzeczą 
zupełnie niesłuszną ten weismanizm, jak  to 
zwłaszcza w Anglii się dzieje, określać jako 
neodarwinizm“.

Na zupełnie przeciwnym biegunie stanął 
prąd zwany neolamarkizmem, a reprezento
wany przez Eimera, Hansena, Standfussa, 
W ettsteina, uznających z a główny, jeśli nie 
jedyny, czynnik ewolucyi wpływ warunków 
zewnętrznych. O ile nie dochodzą do skraj
ności, odrzucając wszelkie inne czynniki, 
a w szczególności działalność doboru, nie ró
żnią się oni zasadniczo od D arw ina—tak też 
pojmuje tę sprawę trzeźwo patrzący W ett- 
stein (1903) —owszem uzupełniają i rozwijają 
jego pogląd, zwracając większą uwagę na 
kwestyę przystosowania do zmienionych wa
runków. Mylą się jednak ci, którzy widzą 
w tem przystosowaniu alfę i omegę ewolu
cyi i wszystko chcą niem wyjaśnić, bo dzia
łalność doboru jest nie teoryą lecz faktem. 
Możnaby zgodzić się więc z Lauertzem, że 
badacze ci, walcząc z Darwinem, nie wiedzą, 
w swej jednostronności, co on właściwie 
głosił.

Również nie utrzym ują się pociski „me
chaników rozwojowych14, którzy tworzenie 
się form usiłują wyjaśnić eksperymentalnie. 
Ich doświadczenia, chociaż nader ciekawe 
i pouczające i chociaż rzucają nieraz wiele 
światła na rozliczne zagadki życia, nie są 
zdolne zastąpić metody historycznej, jaką 
Darwin wprowadził do biologii. Powstanie 
gatunków i odmian jest faktem  historycz
nym i społecznym, więc można je badać 
i wyjaśniać tylko z uwzględnieniem środowi
ska, czasu i wzajemnego stosunku istot i ich 
części składowych. Na tych danych Darwin 
oparł i przeprowadził swe poglądy, doświad
czenia w probówce lub pod mikroskopem 
mogą je uzupełnić i wyjaśnić, ale nie mogą 
ich zastąpić: mogą one wytłumaczyć powsta
nie zmian, by jednak zmiana taka się u trzy
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mała, by stała się cechą gatunku, potrzeba 
czegoś więcej i to nam właśnie podaje teo- 
rya dobru.

Podobnie przedstawia się stosunek darwi
nizmu do poglądów De Yriesa i teoryi mu- 
tacyi, znów jeśli nie zwrócimy się do skraj
nych ostateczności, wykluczających zupełnie 
kolejny rozwój, a wprowadzających czyn
niki nadprzyrodzone. De Yries av poglądach 
swych miał poprzedników w osobie Korzyń
skiego i Gautiera, on jednak poglądy te roz
szerzył, pogłębił i oparł na szerokim mate- 
ryale obserwacyjnym. Wychodzi on z dwu 
zasad: 1) gatunek rodzi się i ginie tak  samo, 
jak  osobnik, 2) gatunki powstają nagle, sko
kami w czasie krótkiego okresu t. zw. muta- 
cyi, rozdzielonej długotrwałym  spoczynkiem 
i zastojem. Jak  widzimy, podstawy, na k tó
rych pogląd ten się opiera, nie koniecznie 
muszą obalać darwinizm, owszem mogą go 
uzupełniać, stwierdzając obok występowania 
nieznacznych zboczeń, potęgujących się 
w rozwoju wieków, jeszcze i zdolność tw o
rzenia zmian nagłych, gwałtownych, od razu 
silnie się zaznaczających. Różnica między 
obudwoma zjawiskami jest natu ry  czysto 
ilościowej: skoro przyjm ujem y zdolność pow
stania zmian choćby minimalnej natury , mo
żemy równie dobrze uznać możność zboczeń 
wyraźniejszych, jak  tego chce teorya m uta- 
cyi. I  rzeczywiście de Yries nie wyklucza 
doboru, przypisuje mu jednak nader ograni
czone znaczenie, uznając go tylko za czyn
nik negatywny, usuwający i niszczący z po
śród form nowych, powstałych drogą muta- 
cyi, te, które nie są przystosowane do w a
runków bytu. Dotąd de Vries nie różni się 
zasadniczo od Darwina. Ale jak  zwykle apo
stoł nowych idei, tak  i on poszedł zadaleko 
i popadł w jednostronność. Oto twierdzi on, 
że gatunki mogą powstać wyłącznie drogą 
mu tacy i, zmiany drobne indywidualne nie 
mogą potęgować się tak, by wytworzyć no
wy gatunek, one obracają się tylko w obrę- 
bie granic gatunku, tworzą tylko rasy, które 
po czasie powracają do form pierwotnych. 
Oczywiście pogląd to przesadny, liczne łań 
cuchy rozwojowe w paleontologii, stałóść 
wielu ras wykazują niesłuszność podobnego 
zapatryw ania. Podobnież ograniczenie dzia
łalności doboru w razie m utacyjnego pow
stawania gatunków  jest nieuzasadnione, bo

przecie walka o byt i wśród form mutacyj
nie powstałych toczyć się będzie, owszem od 
razu zawre ona silniej i gwałtowniej. Zatem 
de Vries nie tylko nie usunął w cień darwi
nizmu, ale przeciwnie, wdając się z nim 
w niepotrzebny spór, zraził do swych poglą- 
dówT wielu uczonych, którzy odmawiają im 
znaczenia i wszelkiej podstawy naukowej. 
Faktycznie zaś, naszetn zdaniem, jeśli kry
tycznie sprawę rozpatrzymy, zobaczymy 
w zasadniczach myślach teoryi mutaeyi je
dynie dalszy ciąg, uzupełnienie darwinizmu, 
wykończeńie jednego szczegółu, wskazanie 
pewnych faktów dotąd zaniedbanych lub 
pomijanych. I w tein leży wielka zasługa 
de Vriesa.

W  każdym zaś razie pamiętać należy, na 
co już sam Darwin zwracał uwagę, że jedna 
teorya nie wystarcza do wyjaśnienia wszyst
kich zjawisk życia tak nieskończenie skom
plikowanych. Przecie już w naturze nieor
ganicznej, prócz wielkich powszechnych teo- 
ryj, zmuszeni jesteśm y uciekać się do teoryj 
pomocniczych pomniejszych, objaśniających 
tylko pewne zjawiska: Teoryą ciążenia nie 
wyjaśniamy zjawisk magnetycznych lub 
światła. Tembardziej w naturze ustrojowej, 
gdzie zjawiska są bez porównania bardziej 
zawiłe i skomplikowane, nie możemy jedną 
zasadą wszystkich objawów życia tłumaczyć, 
jakkolwiek podobny ściśle monistyczny po
gląd wydaje się bardzo ponętnym, a w razie 
pobieżnego traktow ania nawet naturalnym.

•ł** *
W szystkie te kierunki, jakieśmy dotąd 

poznali, wykazują prawidłowość zjawisk, 
przejawiających się w naturze organicznej 
i usiłują podać i określić ścisłe prawa, jakie 
niemi rządzą. Gdy jednak zechcemy poznać 
przyczyny i siły, które je  wywołują, wcho
dzimy ńa inne pole, gdzie znów spotykamy 
się z najrozmaitszemi hypotezami i przypu
szczeniami. Darwin sam nie poruszał zupeł
nie tej kwestyi, dla niegó życie było faktem 
istniejącym, którego przyczyn, motorów, ani 
początków nie starał się odsłonić, usiłował 
jedynie określić i- wyjaśnić objawy życia sa
mego. W szelkie więc dociekania na teffl 
polu są zatem uzupełnieniem poglądów Daf' 
wina, jakkolwiek przedstawiciele tych zasad 
wskutek dalszych swych wniosków i uogól



19 W SZECHŚW IAT 293

nień dochodzą nieraz do zupełnie przeciw
nych wyników, a w dalszym ciągu odrzuca
ją w  zupełności darwinizm. Ale i wśród 
zw o len n ik ó w  nie brak zapatrywań przeciw
nych, sprzecznych między sobą, choć każda 
strona uważa się za jedynie godną spadko
bierczynię i kontynuatorkę myśli Darwina. 
P ozn am y główne z tych prądów.

Pierwszy zapoczątkowany przez Szwaj
cara Naegelego. Sądzi on, że w każdej ży
wej substancyi tli trw ały i niezmienny pier
wiastek postępu, który użycza organizmowi 
zdolności reagowania w sposób właściwy na 
bodźce zewnętrzne. Jest to więc pogląd moni- 
styczny, przypisujący samej materyi zdolność 
przemian podobnie, jak  w materyi upatru
jem y źródło sił pędzących światy po wy
tkniętych drogach i rządzących wśród ciał 
nieorganizowanych. Przeciwnie, witalizm 
w ścisłem tego słowa znaczeniu przyjmuje 
pierwiastek duchowy, osobną siłę życiową, 
kierującą zjawiskami natury ustrojowej. J a 
ko taki wychodzi poza ram y nauk przyro
dniczych, podciął mu też nogi już Wohler, 
tworząc drogą laboratoryjną, bez żadnych 
sił życiowych połączenie organiczne, mocz
nik. Więc też neowitalizm na innem stoi 
stanowisku. Jedni jego przedstawiciele (Bun- 
ge, Rindfłeisch, Neumeister) przedstawiają 
sceptycyzm naukowy, głosząc, że pewnych 
zagadnień życiowych nie można wyjaśnić 
samemi przyczynami mechanicznemi, inni 
Roinke, Driesch) są dogmatykami, bo uzna

ją prócz zasad fizyki i chemii jeszcze odręb
ne prawa organizacyi, uznają osobne wła
ściwości biologiczne. Oba te kierunki, tak 
witalistyezny w znacznej mierze dualistycz
ny, jak  mechanistyczny ściśle monistyczny, 
jakkolwiek między sobą sprzeczne, są tylko 
uzupełnieniem darwinizmu. Każdy z nich 
sam w sobie nie jest mu przeciwny, jakkol
wiek ujęty w całkowity system tak  jeden 
jak drugi może się przeciw niemu zwrócić. 
Już Naegeli, uznając za jedyny czynnik 
twórczy wewnętrzny popęd życia, odrzuca 
w zupełności dobór naturalny, najważniej
szą. zasadę Darwina, podobnie neowitalista 
Driesch bierze w swych poglądach zupełny 
rozbrat z darwinizmem, wkraczając zresztą 
dość często w zakresy cudowności metafi- j 
zycznej.

Podobnie jak Darwin nie badał sił, powo
dujących zmienność form organicznych, tak 
samo nie silił się na rozwiązanie zagadki 
powstania życia. Poglądy, jakie w tej kwe- 
styi wypowiedziano, można ująć w trzy g ru 
py. Pierwsza, t. zw. kreacyonizm, uczy, że 
życie organiczne jest objawem nadprzyro
dzonym, a powstało drogą stworzenia, po
wołane do bytu wolą wszechmocnego Stw ór
cy. Jedn i z przedstawicieli tej teoryi (Moj
żesz 1500 prz. n. Chr., Ludwik Agassiz 1858) 
uważają każdy pojedyńczy gatunek jako 
wcielenie twórczej myśli Boga, inni (Reinke 
1899, ks. W asmann T. J . 1904) sądzą, że 
Bóg stworzył tylko zarodki, czy prakomórki, 
z których w myśl Jego plami musiały się 
rozwinąć naturalnym  biegiem rzeczy poje
dyncze gatunki i wyższe skupienia.

Zwolennicy znów odwiecznego życia m a
teryi organicznej dzielą się na dualistów 
i monistów. Pierws’ uznają równoległe is t
nienie materyi organicznej i nieorganicznej 
od wieków. Wśród nich E. Richter (1865) 
twierdzi, że wszechświat, jak  pełen jest nie
organicznych atomów, tak roi się od zarod
ków istot organicznych, a jego dewizą jest 
zdanie: „otnne vivum ab aeternitate e cellu- 
la“. Herm. Helmholtz (1884) znowu przyj
muje meteoryczne pochodzenie organizmów, 
sądząc, że zarodki istot organicznych do
stały się na ziemię z meteorami: pogląd, k tó
ry  jest tylko przesunięciem sprawy, nie jej 
wyjaśnieniem. W edług monistów znowu 
(Teod. Fechner 1873, Wilhelm Preyer 1880) 
natura organiczna jest starsza od nieorga
nicznej, ta, ostatnia wyłoniła się z pierwszej, 
anorganizmy to trupy  pierwotnych żywych 
istot, od życia dąży natura do martwoty, 
śmierć jest ostatecznym celem i kresem, do 
którego zdąża wszechświat, wydzielając cią
gle ze świata żywego coraz więcej materyi 
m artwej, nieżywej, nieorganicznej.

Hypoteza trzecia samorództwa przyjmuje 
początek życia organicznego a jego powsta
nie tłumaczy przyrodniczo. Przedewszyst- 
kiem wytworzyły się z połączeń nieorganicz
nych związki organiczne, mianowicie związ
ki cyanu (CN), które w długim szeregu prze
mian stały się podstawą połączeń białko
wych, a tem samem plazmy i wogóle skład
ników ciał organicznych. Ponieważ połą
czenia te  powstają w nader wysokiej tempe
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raturze, przeto mogły się wytworzyć w cza
sie, gdy ziemia była jeszcze ognisto płynną 
masą, wielka zaś ich niestałość powodowała 
ciągłe zmiany chemiczne, a powstające tą 
drogą rozliczne związki są to niejako półży
we istoty (Pfłiiger 1875). Z nich wytworzyły 
się jednorodne bryłki protoplazmy, charak
teryzujące się stałą zmianą składników swej 
substaneyi. Te pierwotne „m onery“, to naj
niższe organizmy, z których, w myśl zasad 
Darwina, rozwinął się cały świat żyjący 
(Haeckel 1866). I  tu  znów mamy hypotezę 
dodatkową, która ma nam wyjaśnić zróżni
cowanie się tych form najniższych i ich po
stęp. W  walce o by t m iałyby pierwszeństwo 
form y najprymitywniejsze, naw et skarłowa- 
ciałe, jako najmniej do życia potrzebujące. 
Ażeby zatem wyjaśnić powstanie postępu 
już u źródła, u  początku życia, Rolph (1884) 
wygłosił zasadę, że nie brak pokarm u, ale 
właśnie jego nadm iar w owych czasach po
łączony z ciągłą nienasytnością organizmów 
pozwolił im na skupienie większej ilości ma- 
teryi, na rozwój, a nie na degeneracyę.

Oczywiście wszystkie te poglądy, doty
czące początku i powstania życia na ziemi, 
jako usuwające się z pod kontroli doświad
czenia są tylko hypotezami. Nie można je 
dnak sądzić, by każda z nich m iała to samo 
znaczenie, taką samę wartość. Hypoteza, 
ażeby była naukową, musi odpowiadać cało
kształtowi poglądów na zjawiska w świecie, 
musi być przyrodniczą nie nadnaturalną, 
musi też rzeczywiście zjawisko dane wyja
śniać, a nie tylko odczuwać za zasłoną cudo
wności lub nawet tylko czasu. Czytelnik 
sam z łatwTością pozna, k tóra z przytoczo
nych zasad odpowiada najbardziej tym wy
maganiom.

** *
W  ten sposób zakończylibyśmy przegląd 

ważniejszych prądów i kierunków nurtu ją
cych obecnie w biologii, a które wyrosły ze 
wspólnego pnia darwinizmu. Mimo wielkich 
różnic, mimo nawet zupełnej w ostatecznych 
uogólnieniach sprzeczności tak  między sobą, 
jak  nawet i ze źródłem, z którego biorą po
czątek, poglądy te w swej istocie nieraz łą
czą się, mają liczne punkty  styczne, często 
nawet, z pewnemi zastrzeżeniami, uzupełnia
ją  się, w najsprzeczniejszych bowiem poglą
dach, jak  powiedział Spencer, tkw i zawsze

ziarnko prawdy. A darwinizm mimo najroz
maitsze zapędy, mimo rozlicznych uczciwych 
i nieuczciwych środków, jakiemi się w tej 
walce naukowej dla idei lub interesu prze
ciw niemu posługiwano, wcale nie upadł 
nie zm alał, nie stracił nawet ze swej 
świetności i blasku, owszem pogłębił się 
i ugruntował. Dziś, z początkiem nowego 
stulecia, wielcy szermierze idei angielskiego 
badacza mogą z dumą patrzeć, jak  ich za
sady stają się coraz powszechniejszo, jak 
stają się podstawą innych nauk: antropolo
gii, psychologii, językoznawstwa, nauk spo
łecznych, jak  utrzym ują się na zajętych sta
nowiskach a zdobywają nowe; tym  zaś co 
chcieliby wreszcie odprawić egzekwie nad 
darwinizmem mogę powtórzyć słowa peety: 

„...nie zdoła ogień, ani miecz 
Powstrzymać myśli w biegu... 
Bezsilne gniewny, próżny żal 
Świat pójdzie swoją drogą“.

Dr. L . Jaxa Bykowski.

Prof. dr. H. von M a n g o l d t .

D Z ISIEJSZE ZAPATRYW ANIA NA 
ISTOTĘ ELEKTRYCZNOŚCI.

(Z m ia n y  p o g lą d u  n a  ś w ia t  w s k u te k  w yn ików  
n o w szy ch  b a d ań ) .

(Dokończenie).

Jeszcze ciężej niż dotąd wspomniane, bądź 
co bądź tylko ilościowe różnice między elek
tronami, a ważką m ateryą, zaważą różnice 
następujące: Elektrony nie posiadają ciężaru- 
Nie podlegają one ciążeniu powszechnemu 
Newtona, które zresztą panuje wszędzie we 
wszechświecie. Materyał, z jakiego się skła
dają jest zupełnie nieważki, jest to sama ele
ktryczność. Powtóre, elektrony nie są bez
pośrednio zaopatrzone w siły działające na 
odległość. Działają one co prawda na siebie 
wzajem, ale tylko za pośrednictwem tak 
zwanego eteru świetlnego i działania te wy
m agają pewnego czasu do rozchodzenia się 
w przestrzeni.

Aby sobie wytworzyć obraz tych działań 
i śledzić je zapomocą obliczeń, p rzy jm u je
my w teoryi elektronów, tak  jak  i w optyce, 
że cały wszechświat, a także wnętrza ato
mów i elektronów—wypełnia substancya
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różna zarówno od ważkiej materyi, jak i od 
elektryczności; substancyę tę nazywamy wła
śnie eterem. W budowie wszechświata nale
ży zatem , zgodnie z obecnym stanem naszej 
wiedzy, odróżniać trzy odrębne sk ładn ik i: 
popierw sze — ważką materyę, podrugie— 
elektryczność, potrzecie — eter. Tej osta
tniej substancyi, w przeciwieństwie do dwu 
poprzednich, przypisujemy ciągłe wypełnia
nie przestrzeni. E ter znajduje się wszędzie, 
nietylko w przedziałach pomiędzy atomami 
m ateryi i elektryczności, ale także i w ich 
wnętrzu, i jeżeli z pewnej części przestrzeni 
usuniem y całkowitą ilość m ateryi ważkiej 
i całą elektryczność, to będzie ona jednak 
jeszcze zapełniona eterem.

E ter  uchodzi prócz tego w teoryi elektro
nów za  ciało absolutnie stałe t. j., że jego 
części nie wykonywają nigdy żadnych ru 
chów  względem siebie. Stanowi on niejako 
rusztowanie, na którem odbywa się cały bieg 
św iata. Ciała m ateryalne i elektrony pod
czas wszelkich swoich ruchów, nie pociągają 
za sobą przenikającego także ich wnętrza 
eteru, tak samo jak  rzadka sieć, przeciągana 
przez spokojną wodę, nie poruszy jej dostrze
galn ie. Atomy m ateryi jak  i elektryczności, 
a nawet cała nasza ziemia, posiadają włas
ność przechodzenia przez znajdujący się 
w spokoju eter, nie wywołując oporu tarcia 
w właściwem znaczeniu tego słowa.

Oprócz wnętrza atomów, eter ma wszę
dzie zupełnie jednakowe własności. Ale, po
dobnie jak  woda morska, choć z natury 
wszędzie jednakowa, może jednak w różnych 
miejscach i w różnym czasie posiadać rozma
ite tem peratury — tak  samo i eter podlega 
dwojakiego rodzaju pobudzeniom, wywoły
wanym przez obecność lub ruch elektronów. 
Sa to popierwsze pobudzenia elektryczne 
i podrugie pobudzenia magnetyczne. Każdy 
z tych rodzajów pobudzeń posiada w danej 
chwili i w danem miejscu nietylko określoną 
wielkość, lecz także określony kierunek. 
Można je zatem przedstawić geometrycznio 
jako odcinek prostej, wychodzący z miejsca, 
którego pobudzenie chcemy przedstawić i co 
do długości odpowiadający wielkości pobu
dzenia, a co do kierunku—jego kierunkowi.

Istniejące w jakiemś miejscu, pobudzenie 
elektryczne działa na znajdującą się tam 
cząstkę elekryczności głównie w ten sposób,

że pędzi ją  w kierunku pobudzenia. Im 
większe pobudzenie, tem  większe i przyśpie
szenie, jakie pędzona cząstka otrzymuje, lecz 
zależność tych dwu wielkości od siebie • nie 
jest zupełnie prosta, lecz przeciwnie —daleko 
bardziej zawikłana, niż zależność między 
siłą, a przyśpieszeniem w zwykłej mecha
nice.

Jeszcze pod innym względem zachodzi 
istotna różnica. Jeżeli eter pobudzony elek
trycznie popchnie elektron w jakimś kierun
ku, dajmy na to, na lewo—wtedy skłonni 
jesteśmy oczekiwać, że działająca część oteru 
poruszy się na prawo, tak samo jak działo 
odskakuje w tył podczas wystrzału. Tutaj 
jednak dzieje się inaczej. Działająca część 
eteru pozostaje spokojnie na swojem miejscu, 
bo przecież części eteru wogóle nigdy nie 
wykonywają żadnych ruchów względom sie
bie; lecz następuje zupełnie odrębne oddzia
ływanie poruszającego się elektronu na eter. 
Zasada równości działania i oddziaływania 
nie może tu  być zastosowana w tej prostej 
formie jak  w zwykłej mechanice, pozostaje 
ona jednak w swej mocy w formie wyższej 
i bardziej za wikłanej.

Magnetyczne pobudzenie eteru także wpfy- 
wa na elektryczność, ale nie na tę, która 
znajduje się w spokoju, lecz na tę, która po
siada ruch względem eteru. Jeśli w eterze, 
przez jakieś miejsce, w którem istnieje po
budzenie magnetyczne, dajmy na to, w kie
runku od przodu do tyłu, przelatuje cząstka 
elektryczności nie w kierunku tego pobudze
nia, ale w innym, dajmy na to, w kierunku 
z dołu do góry—wtedy cząstka ta zostaje 
pchnięta w kierunku trzecim, mianowicie, 
w prostopadłym do obu poprzednich, a więc 
w naszym przypadku, ze strony prawej ku 
lewej. Jest to rodzaj działania, któremu 
nic podobnego nie znajdujemy w zwykłej 
mechanice.

Praw a powstawania tych pobudzeń przez 
obecność i ruch elektronów, ich rozchodze
nie się z szybkością światła w przestrzeni 
we wszystkie strony i ich oddziaływanie na 
elektrony są obecnie w zupełności znano.

Za pomocą wzorów matematycznych moż
na je wyrazić przez niewielką liczbę równań 

j różniczkowych. W skutek tego dla świata 
: elektronów obliczenie z góry biegu wszech- 
| świata, jeżeli mamy dane warunki począt
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kowe, staje się tylko zadaniem m atem aty- 
cznem.

Fizyk i technik są zadowoleni, jeżeli w da
nej dziedzinie doszli tak  daleko. Filozof— 
wymaga czegoś więcej. Znany filozof Lotze 
podkreślał zawsze na swych wykładach, że 
celem badań naukowych jest nietylko obli
czenie z góry przebiegu zjawisk, ale także 
ich zrozumienie.

Tym wymaganiom dana teorya jeszcze nie 
czyni zadość. Co prawda, mówi ona, które 
zjawiska należy rozpatryw ać jako ruchy m a
teryi i elektronów, a które jedynie jako s ta 
ny eteru. Ale teorya ta  nie daje nam ża
dnej wskazówki, jak właściwie należy rozu-

Fig. 4.

mieć stan pobudzenia eteru elektryczny 
i magnetyczny. Najprostszem przypuszcze
niem byłoby rozpatryw anie eteru, jako cie
czy lub ciała stałego lecz elastycznego, któ
rego części byłyby zdolne przynajmniej do 
nieznacznych przesunięć względem siebie. 
Pobudzenia możnaby sobie wtedy wyobra
zić, jako nadzwyczaj małe odchylenia czą
stek eteru od ich normalnego stanu równo
wagi: okazuje się to jednak niemożliwem do 
przeprowadzenia. W arunki w eterze są zbyt 
zawikłane, aby je można przedstawić przez 
obraz tak prosty.

Poniższe okoliczności rzucają pewne 
światło na następujące po sobie zmiany po
budzeń eteru. Jeżeli (fig. 4) w tem  samem 
miejscu, powstaje jednocześnie dwa lub wię
cej pobudzeń elektrycznych, wywołanych 
przez różne przyczyny, tedy składają się one 
podług praw idła równoległoboku i dają po
budzenie wypadkowe. Toż samo stosuje się 
do pobudzeń magnetycznych. Przeciwnie 
zaś, dwa niejednakowe pobudzenia, jedno 
elektryczne, a drugie magnetyczne, nie skła
dają się. Pobudzenia takie, o różnych wiel
kościach i kierunkach, mogą w danem miej
scu istnieć obok siebie.

Wobec tego nie będzie to zbyteczną spe- 
kulacyą, jeśli rozważymy pytanie, w jaki

sposób elektron pobudza eter, w razie jeżeli 
znajduje się w nim tylko sam jeden? Prak
tycznie, co prawda, jest niemożliwem usu
nąć jakiś oddzielny elektron od wpływów 
reszty świata i wtedy poddać go badaniu. 
Ale z tego, co się stosuje do jednego elek
tronu, można wskutek dającego się tu zasto
sować prawidła równoległoboku, wyprowa
dzać wnioski o działaniu zbiorowiska elek
tronów, a to dotyczę już rzeczywiście istnie
jących stosunków. W yobraźmy sobie (fig. 5) 
oddzielny elektron odjemny, który pozosta
je sam jeden w eterze. Na figurze jest on 
przedstawiony jako czarny krążek. Abyśmy 
go mogli dowolnie poruszać, przypuśćmy, 
że jest on wsadzony na dostatecznie cienką 
szpilkę, którą możemy poruszać ręką. Na
przód, niech się elektron znajduje w spoko
ju  względem eteru. W ywołuje on wtedy 
w swem otoczeniu pobudzenie elektryczne 
eteru, lecz nie wywołuje pobudzenia magne
tycznego. Pobudzenie to, przedstawione 
strzałkami idzie wszędzie w kierunku pro
mienia do środka i zmniejsza się z odległo
ścią, w stosunku do kw adratu z tej ostat
niej.

Jak  daleko się stan ten rozprzestrzenia, 
zależy od tego, jak długo elektron znajduje 
się w stanie spoczynku. Trzeba sobie wyo
brazić, że z chwilą, gdy elektron się zatrzy
muje, ze środka jego wychodzi promień 
światła. Rozpatrując jaki późniejszy mo
ment, należy sobie pomyśleć dokoła elektro
nu jako środka kulę o promieniu tej długo
ści, jaką ów promień światła przez ten czas 
przebiegł. W obrębie tej kuli istnieją powy
żej opisane proste, stosunki. S tan  na ze
w nątrz zależy od ruchów, jakie elektron od
bywał poprzednio, lub mówiąc krócej od je
go przeszłości.

Spróbujmy teraz poruszyć elektron. Wy
stępuje wtedy natychmiast, naprzód we
wnątrz elektronu, magnetyczne pobudzenie 
eteru, tem silniejsze, iin szybciej elektron się 
porusza, rozchodząc się z szybkością świa
tła  na wszystkie strony. Jeśli elektron dąży 
w kierunku ku obserwatorowi, to kierunek 
pobudzeń będzie taki, jak i wskazano na figu' 
rze (fig. 6). Oznaczone pełnemi strzałkam i- 
pobudzenia magnetyczne rozmieszczają sl? 
symetrycznie do drogi elektronu, w postaci 
wiru. Są one styczne do kół, które mają
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swój środek na tejże drodze. Prócz tego po
budzenia elektryczne eteru przesuwają się 
wraz z elektronem i ulegają przy tem pe
wnym zmianom, na które jednak w razie 
umiarkowanych szybkości można nie zwra
cać uwagi.

Głównie na wytwarzaniu tych magne
tycznych pobudzeń eteru, polega wspomnia
ne wyżej oddziaływanie, jakie znajdujący 
się w ruchu elektron wywiera na eter. Pcha
jąca elektron część eteru nie cofa się wstecz, 
lecz otrzymuje pobudzenie magnetyczne, k tó 
re może wywołać przyśpieszenie ruchów in
nych elektronów lub ciał ważkich, jeśli je 
n apotka  podczas swego rozprzestrzenienia.

Pewne wnioski nasuwa rozpatrywanie te
go przypadku, gdy elektron odbywa ruch 
tam  i napowrót, a następnie pozostaje w spo
koju w swem poprzedniem położeniu. Ody 
to już nastąpiło, w tedy mamy (fig. 7) w ete-

więc, że w mechanice elektronów wiecznemi 
są nietylko m aterya i energia, ale i to, co się 
odbyło z każdym elektronem, pozostawia po 
sobie wiecznie niezatarte ślady. Dla ruchu 
elektronów należy uwzględnić jeszcze jednę 
okoliczność, którą wspomnę pokrótce. Jak  
musimy zużyć pewną siłę, aby pchnąć ja 
kieś ciało ciężkie, tak samo i elektron przed
stawia pewien opór ręce, która usiłuj e go 
poruszyć. Trzeba dołożenia pewnej pracy, 
aby doprowadzić elektron do stanu ruchu je 
dnostajnego względem eteru i wywołać po
łączone z tem pobudzenie magnetyczne. 
Eter, któremu nadajemy takie pobudzenia, 
zachowuje się podobnie jak sprężyna, której 
naprężenie wymaga pewnej pracy. Jeśli stan 
ruchu jednostajnego został raz osiągnięty, 
to dla jego zachowania, tak samo jak w przy
padku ciał ciężkich, nie trzeba już żadnego 

Tutaj zachodzi istotnadalszego bodźca.
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rze trzy przestrzenie, oddzielone z zewnątrz 
i z wewnątrz przez współrodkowe powierzch
nie kuliste. Przestrzenie te znajdują się 
w różnych stanach pobudzenia. W środko- | 
wej istnieją tylko pobudzenia elektryczne, 
odpowiadające drugiemu stanowi spoczynku 
elektronu. Otaczająca tę przestrzeń warstwa 
kulista zawiera pobudzenia jak  elektryczne 
tak i magnetyczne, powstałe podczas ruchu 
elektronu. Jeszcze bardziej na zewnątrz, do
kąd nie dosięgło jeszcze działanie ruchu 
elektronu, znajdują się znowu tylko elek
tryczne pobudzenia.

Ze elektron powraca do swego pierwot
nego położenia, to bynajmniej nie przywra
ca poprzedniego stanu wszechświata. W y
wołał on bowiem przez swój ruch rozcho
dzącą się w nieskończoność falę pobudzenia 
Magnetycznego. H istorya ruchu elektronu 
zostaje zapisana w eterze, coprawda pismem 
ulatującem w dal z szybkością światła, lecz 
zato na wieki niezniszczonem. Widzimy

różnica, w porównaniu z mechaniką mas 
ważkich. Energia nadana ciału ciężkiemu, 
które znajdowało się poprzednio w spokoju, 
i wprawiająca je w ruch, zostaje przezeń za
trzym ana i można ją  w zupełności odzyskać 
z powrotem, powstrzymując ciało. Energia 
zaś nadana elektronowi, rozchodzi się w ete
rze i zostaje tam zużyta na wytwarzanie po
budzeń magnetycznych. Energii tej nie 
można nigdy odzyskać z powrotem w zu
pełności, zatrzymując elektron, gdy już na
stąpił stan jego ruchu jednostajnego.

Część tej energii promieniuje bezpowrot
nie w nieskończoność. Wiele tu  zależy od 
tego, jak  będziemy zatrzymywali elektron. 
W razie powolnego zatrzymywania, t. j. jeżeli 
zatamujemy łagodnie ruch elektronu, otrzy
mamy z powrotem prawie całą nadaną ener
gię. Energia, która się rozeszła w eterze, ma 
wtedy czas powrócić. Zupełnie co innego 
nastąpi, jeśli zatrzymany elektron raptownie. 
Wówczas, nagromadzona w otaczającym
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eterze, energia wybucha potężną, falą w nie
skończoność, a powraca tylko drobna jej 
ilość. Taki wynik objaśnia powstawanie pro
mieni Rontgena. Jeśli staniemy w pobliżu 
tarczy, k tóra służy na cel jednocześnie wielu 
strzelającym, wtedy słyszymy trzaskanie 
uderzających pocisków. Otóż z tą  tarczą 
można porównać ową płytę metalową (fig. 2), 
jaką umieszczamy na drodze wiązki promie
ni katodalnych, aby otrzymać promienie 
Rontgena. Pędzące z wielką szybkością 
elektrony, uderzając w nią, zostają rapto
wnie zatrzymane, co wywołuje potężne po
budzenia w eterze. Te krótkotrw ałe strze
liste pobudzenia eteru — są to właśnie pro
mienie Rontgena. Odpowiadają one powsta
jącym  przez uderzające pociski dźwiękom, 
lecz chodzi tu  nie o falowania powietrza, 
ale o pobudzenia w eterze.

Promienie Becąuerela i promienie wysyła
no przez rad, które w czasach gdy je odkryto 
wydawały się zupełnie zagadkowemi, zosta
ły  również zadawalająco objaśnione. Dają 
się one bowiem rozłożyć na promienie doda
tniej i odjemnej elektryczności i na promie
nie Rontgena.

Byłoby to bardzo pociągającem wyłożyć 
różnice między mechaniką elektronów, a mas 
ważkich; tembardziej, że głębokie docieka
nia matematyczne, doprowadziły, zwłaszcza 
w ostatnich miesiącach, do niespodziewa
nych wyników. W yniki te, być może, rzu
cą zupełnie nowe światło na powstawanie 
w widmie linij Fraunhofera. Obawiając się, 
że i tak  już zbyt długo nadużywam  cier
pliwości czytelników, wskażę jeszcze tylko 
w kilku słowach najważniejszą różnicę. Po
lega ona na tem, że teorya elektronów nie 
wymaga koniecznie przypuszczenia oddzia
ływ ań na odległość; wystarcza tu  przyjąć 
nieskończenie blizkie działania, rozchodzące 
się stopniowo z miejsca na miejsce. Głow
nem zasad niczem prawem  teoryi elektronów 
jest, że elektron działa bezpośrednio tylko na 
wypełniający jego wnętrze eter. Lecz wywo
łane tam  pobudzenia eteru w ylatują na ze
w nątrz w przestrzeń. Tam napotykają one 
inne elektrony i mogą wpływać na ruch tych 
ostatnich. W  ten sposób dochodzą do skut
ku oddziaływania elektronów wzajem na sie
bie; działania te  i oddziaływania nie zacho
dzą nigdy jednocześnie, lecz są zawsze od

dzielone pewnym przeciągiem czasu. Wszel
kie odległości ziemskie są tak małe stosun
kowo do olbrzymiej szybkości rozchodzenia 
się światła, że ów przeciąg czasu, uchyla się 
prawie zawsze od obserwacyi bezpośredniej. 
Aby istnienie jego stwierdzić napewno, po
trzeba było nadzwyczaj pomysłowych do
świadczeń. Gdy się to jednak udało, wyo
brażenia nasze o związku zjawisk stały się 
daleko bardziej zadawalającemi.

Ogromnie jednak dużo pozostaje jeszcze 
do zrobienia; bo przez te nowe odkrycia, do
ciekania zarówno fizyczne jak i matematycz
ne stanęły wobec wielu obiecujących zaga
dnień. Setki pytań oczekują jeszcze odpo
wiedzi: zwłaszcza o oddziaływaniu elektro
nów na materyę i o istocie elektryczności 
dodatniej, a przedstawia ona wielkie jeszcze 
trudności. Jaką  korzyść osiągnie z tych ba
dań technika —dziś jeszcze niepodobna prze
widzieć.

tłum. L. S.

DEGENERACYA FIZYOLOGICZNA 
PIERW OTNIAKÓW .

Opierając się na stwierdzonym u pierwot
niaków procesie rozrodczym, polegającym 
na podziale osobników na dwie części, Weis- 
mann przed dwudziestu laty wygłosił słyn
ną teoryę nieśmiertelności pierwotniaków. 
W edług tej teoryi istoty jednokomórkowe 
nie ulegają śmierci naturalnej, fizyologicz- 
nej, t. j. będącej konsekwencyą procesów 
zachodzących w obrębie organizmu jedno
komórkowego, lecz jedynie w następstwie 
zewnętrznych, nieodpowiadającyrch wyma
ganiom organizmu, czynników; śmierć na
turalna jest rzekomo późniejszym dopiero 
nabytkiem istot wielokomórkowych.

Późniejsze badania zoologa francuzkiego 
Maupasa nie potwierdziły teoryi W eism a n n a -  
Ścisłe a żmudne doświadczenia tego badacza 
wykazały, że po szeregu kolejnych podzia
łów rozrodczych u pierwotniaków n a stęp u je  

proces konjugacyjny, polegający na wymia
nie u dwu osobników pewnych części skła
dowych aparatu jądrowego, wskutek czego  
wyczerpana przez szereg podziałów energia 
życiowa jednokomórkowców zostaje odzy- 
skana przez odmładzający proces konjuga-
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cyjny; w przeciwnym razie nowe pokolenia 
karłowacieją, wkrótce zaś giną z powodu 
wewnątrzkomórkowych procesów degenera- 
cvjnych. A  zatem, według Maupasa pierwo
tniaki ulegają śmierci fizyologicznej, lecz 
k onjugacya zapobiega jej w warunkach 
zw ykłych .

B adan ia  te zostały później powtórzone 
przez R. Hertwiga, który obserwował sztu
cznie oddzielone od siebie podczas najwcze
śn iejszych  okresów konjugacyjnych pierwo
tniaki (Paramaecium); otóż doświadczenia 
te dowiodły, że zwierzęta przez wiele mie
sięcy po dokonanej operacyi żyły i dzieliły 
się, zmiany zaś degeneracyjne w jądrach 
p łciow ych  nie występowały zupełnie. Podo
bne wyniki badań, osiągnięte przez wielu 
autorów , potwierdzały prawdziwość wnio
sków teoretycznych W eismanna.

Trudności, nastręczające się badaniu cyklu 
życiowego pierwotniaków, są przypuszczal
nie powodem tego, że dotychczas nie zdoła
no stwierdzić ani objawów patologicznych, 
ani śmierci fizyologicznej u tych zwierząt. 
Najnowsze atoli badania, dokonane przez R. 
Ilertwiga nad Actinosphaerium Eichhornii, 
stanowią cenny przyczynek do kwestyi pro
cesów degeneracyjnych u pierwotniaków. 
Hodując słonecznice w ciągu roku i podda
jąc je działaniu różnych czynników (głód, 
pokarm obfity i t. p.), autor stwierdził u tych 
pierwotniaków bardzo głębokie zmiany w.bu- 
dowie c ia ła , przedewszystkiem nibynóżki 
zlewają się z sobą i wciągają się zupełnie, 
pozostawiając jedynie w miejscu ich nasady 
kuliste wypukliny; zaznaczona wyraźnie 
w stanie normalnym granica między ekto- 
a entoplazmą może zacierać się zupełnia, lub 
w znacznym stopniu wyraźniejszą się czy- 
ruci przemiana m ateryi ulegać może zmia
nie, jak wykazują reakcye mikrochemiczne. 
Wszystkie te zmiany powodują w końcu 
metamorfozę aparatu jądrowego, polegającą 
na zwiększaniu się ilości substancyj jądro
wych kosztem protoplazmy; zwiększenie się 
t0 jest szczególnie uderzające w przypadku 
nadmiernego karm ienia słonecznic, przy- 
czem objętość tych jąder olbrzymich prze
wyższa 3—4 tysięcy razy objętość jąder w sta
nie normalnym; równolegle też zachodzi po* 
^ ia ł wzmożony licznych jąder.

Wielką wagę w powyższych badaniach po

siada ta okoliczność, że poddawane doświad
czeniom zwierzęta wskutek wewnętrznych 
procesów degeneracyjnych giną bez wyjątku 
przyczem śmierć następuje wskutek działa
nia czynników fizyologicznych.

Niezmiernie ciekawe jest zestawienie tych 
faktów z objawami zmian histologicznych 
zachodzących w przypadku nowotworu ra 
kowego; jak  tam, tak  też i tu, wielkie zna
czenie posiadają t. zw. komórki olbrzymie, 
których wzrost głównie powodowany bywa 
przez nadmierne zwiększenie się jąder, pod 
względem wielkości i budowy uderzająco 
podobnych do takichże utworów, opisanych 
przez autora u słonecznic. Podobieństwo mię
dzy zjawiskami degeneracyjnemi u słonecz
nic i zachodzącemi w tkankach nowotworów 
jeszcze bardziej zaznacza się przez to, że 
w obu przypadkach przyczyną bezpośrednią 
zmian cytologicznych jest nadmierny przy
pływ substancyj odżywczych do tkanki, al
bo do komórki; tkanki jak  również i będące 
w mowie jednokomórkowce posiadają zdol
ność zużytkowywania nadmiaru pokarmu 
w kierunku wzrostu wzmożonego i rozradza- 
nia się intensywnego, zdolność, której nie 
posiadają normalne tkanki zwierzęce, po
nieważ rozrost tkanek normalnych warun
kuje się potrzebami całego organizmu. Na 
tem też polega między innemi, według zda
nia autora, różnica pod względem czynno
ściowym między komórką, stanowiącą orga
nizm pierwotniaka, a komórką tkanki zwie
rzęcia wyżej uorganizowanego, że w pierw
szym przypadku komórka odżywia się i roz
mnaża, kierując się wyłącznie wymagania
mi życia samoistnej, pojedyńczej komórki, 
gdy natom iast w przypadku drugim prze
miana materyj odżywczych, dostarczanych 
jednostce morfologicznej, zależy od potrzeb 
konglomeratu jednostek, wchodzących w 
skład ustroju zwierzęcego.

K. B.

KORESPONDENCYA WSZECHŚWIATA.

Jedna z m iłośniczek astronomii, zam ieszkał;1 
na w si, zwraca się do nas n iekiedy z pytaniami, 
które zaw sze dotyczą rzeczy w ażnych i ciekaw ych. 
Sądząc, że odpowiedź na ostatnią taką korespon- 
dencyę może zająć w ielu  cz37telników  naszego pis
ma, zdecydow aliśm y się ogłosić ją  drukiem.
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Do W. P a n i S. K . w A.
Skutkiem  przypadkow ego zb iegu  okoliczności 

odpow iedź poniższa je s t  znacznie spóźniona,
Praw idłow o Pani obliczyła: M erkury na począt

ku kw ietnia r. b. św iec ił podczas zmierzchu (naj
w iększe odchylenie zachodnie, 19 ° ,2 , nastąpiło  
4  kw ietnia); w yg ląd a ł on w ted y  jak  gw iazda, 
przypominająca barwą Aldebarana, lecz  znacznie 
jaśniejsza od n iego. W ogóle  w  ciągu roku, w  ra
zie norm alnego przeb iegu  p ogod y, M erkury daje 
się  u nas bez trudności dostrzegać przynajmniej 
W dw u odchyleniach (w brew  zapew nieniom  w ielu  
autorów, pow ołujących się najczęściej na bezw a
runkowo b łędnie interpretow ane słow a K operni
ka i R etyka): w  pierw szej połow ie r o k u — jako  
gw iazda w ieczorna, i w  drugiej połow ie —  jako  
gw iazda poranna. W  roku bieżącym  drugi okres 
w idzialności w ypada około 15  w rześnia (najw ię
ksze odchylenie zachodnie. 18°,0 ).

Spółrzedne § , 1905 r. Przejście
. przez południk

wrzesień 11 a=10n 12'" §=-t-10° 37' 10" 51m rano
15 24 33 BO
19 44 9 28 55
23 11 7 7 31 11 3

W  roku przyszłym , 1 9 0 6 , M erkury w ynurzy  
się  z promieni słońca około 5 -g o  styczn ia  (najw. 
odch. zach. 2 3 ° ,0 ), 18  marca (najw. odch. wsch. 
18°,4 ) —- czas najbardziej sprzyjający obserw a- 
cyom  p lan ety— i około 29  sierpnia (najw . odch. 
zach., 18°,2 ) R ok 1 9 0 7  przyn iesie nam przejście  
M erkurego przed tarczą słońca (1 4  listopada, po 
południu).

P akt, że 6  kw ietn ia  Szanow na P an i nie do
strzegła  już M erkurego, w ytłum aczyćby można 
po części nieco w cześniejszym  w zg lęd n ie  zacho
dem p lanety, po części zaś tem , że M erkury, jako  
gw iazda Zachodu, najjaśniejszy je s t  teg o  dnia, 
k ied y  go po raz p ierw szy w idać, następnie zaś 
siła  blasku jeg o  m aleje statecznie.

D ru g ie  zapytanie Szanownej P ani d otyczę Ura- 
na. Osoby, obdarzone dobrym  w zrokiem , m ogą  
naw et bez lornetki dostrzegać tę  p lanetę, jeże li 
m iejsce jej je s t  dokładnie znane. W  roku b ieżą
cym  znajdować się  ona b ędzie w  gw iazdozbiorze  
Strzelca, mniej w ięcej 3° na południe od gw iazd  
[ i1 i [i2 (dw ie gw iazdy: różowa 5-ej i b ia ła  6 -ej 
w ielk ości na w schód i północny w schód od po
przedniej); przeciw staw ien ie nastąpi 2 4  czerwca. 
Spółrzędne Urana:

1905, maj 10, ;«=18n 16,7® 5 = - 2 3 °  39'
Lipiec 9 7,3 42
W rzesień 7 1,1 43
Listopad 6 7,0 42

W  lipcu U ran przejdzie koło gw iazd y  5-ej w ie l
kości; porów nyw ając w zględ ne jeg o  położenia  
w zględem  tej gw iazdy  w różnych czasach, łatw o  
upew nić się  można, że w idzi się  planetę; przypo
mnę, że po tarczy Urana rozpoznać możne jed yn ie  
przez w iększe lunety.

Z planet m ałych w  tym  roku przez lornetkę 
w id ziećb y  można W estę; obecnie św ieci ona na

przedłużeniu prostej, przechodzącej przez p, jc i 0 
P anny. Spłrzędne jej są :

1905, maj 17 a = 1 2 n 2,4™ 8=-j-10°57' Wielkość 6 6 
29 6,1 9 39

Czerwiec 10 13,3 7 59 „ <59
22 23,5 6 3 „ 7 , 1

. Lipiec 4 36,2 3 55 „

Ż eby znaleźć ją, należy m ieć szczegółow ą ma
pę nieba, a w  jej braku—-bardzo znaczny zasób 
cierpliw ości i w ytrw ałości.

Znanych księżyców  Jow isza dotychczas jest 
ty lko  5; w ykryto  w praw dzie w  roku bieżącym 
jeszcze 2 rzekome księżyce, n ie jest jednak jesz
cze usunięta m ożliwość, że ciałka te są  nieznane- 
mi małemi planetam i, które przypadkiem  znajdują 
s ię  pozornie w  b lizkości Jow isza, i, poruszając się 
z szybkością tej planety, przez czas pew ien— do
póki nie nagrom adzi się  w iększa ilość obserwa
c j i — uchodzić mogą za jej satelitów . Poczynione 
dotąd w  jednem  obserw atorynm  dostrzeżenia nie 
w ystarczają astronomom— którzy muszą być ostro
żni, do zapisania ostatecznego tych  ciał na listę 
znanych członków  układu słonecznego.

R zecby można, że w stąpiliśm y w znak odkryć 
satelitów  planet; led w ie  bow iem  św ia t astrono
m iczny ochłonął ze zdziw ienia  po wiadomości 
o now ych satelitach Jow isza, już znowu nadcho
dzi depesza o dokonanem przez P ickeringa od
kryciu  10 sa te lity  Saturna.

Jeżeli k siężyce  te rzeczyw iście istnieją, to dla 
różnych pow odów  teoryą ruchów  ich  będzie sta
now iła  ciekaw e, lecz trudne zadanie mechaniki 
n ieb iesk iej.

Skoro mowa o odkryciach astronomicznych, to 
dodam, że obiegająca pisma codzienne informacya 
o dostrzeżonej w  obserw atorynm  W ilson  Peak 
(niema tak iego obserwatoryum ) dziw nej mgławi
cy jest fantastyczna.

P rzesyłam  w yrazy uszanowania
Tael. Banachiewicz.

P. S . G wiazdozbiór Tukana n igd y  n ie wscho
dzi u nas.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Chemotaktyzm plemników Marchantiapo- 
lymorpha. A czkolw iek  P feffer  stw ierdził che
m otaktyzm  u plem ników Chary, M arsillii i wątro
bow ców , specyficznych jednak z w i ą z k ó w ,  pobudza
jąco działających w tym  razie nie w skazał. W ycho
dząc z założenia, że w pew nych razach zgięcia 
chem otropiczne zostają w yw ołane przez ciała biał
kow e (u pyln ików , M oliscb, M iyosłii) p. Bergt 
L idforss zajął się zbadaniem , czy przypadkiem nie 
są one i tu czynne, jakoteż w ykazał, że u Mar- 
chantia polym orpha istotn ie tak s ię  dzieje.

M etoda dośw iadczeń b y ła  ta sama co u Pfel- 
fera, przyczem  jako środków  pobudzających uży
w ano roztworów globulinów , album inów, nukleo- 
album inów, proteidów a także p tyaliny, diastazy



J\f» 19 W SZECH ŚW IAT 301

i wyciągu i! rodni M archantia. W e w szystk ich  tych  
przypadkach  stw ierdzono zjaw isko chemotaktyzmu  
dodatniego, najw ybitn iej zaś w ystępow ały one pod 
działaniem w yciągu  z rodni; inne ciała, pepton, 
produkty  dalsze rozkładu b iałka (asparagina, leu- 
cvmi, tyrozyna) cliem otaktycznie nie działają, nie 
działają też alkalialbum inat i Takadiastaza, 
ostatnie zapew ne w skutek  szkodliw ych domie
szek.

Dla silniejszych środków  pobudzających kon- 
centracya w yw ołująca zjaw isko je s t bardzo niska; 
tak chemotaktyzm plem ników daje się  stw ierdzić  
dla 0 ,0 0 1 # roztworu album inu lub hem oglobi
ny, diastaza zaś działa jeszcze w  rozcieńczeniu  
do 0 ,0 0 0 5 # . (Co do ostatn iego ciała zaznaczyć 
trzeba, że w yw ołuje ono ruchy chem otaktyczne  
plemników badanych i po zagotow aniu, t. j. gd y  
wszelkie w łasności jego  enzym atyczne ustały).

/Znaczniejsze stężenie roztworów (do 1— 5%) 
sprowadza ruch odjem ny, k tóry w szakże jest  
istoty chem otaktycznej, gd yż  osm otaksy u plemni
ków autor stw ierdzić nie m ógł n igdy; natom iast 
występuje u nich bardzo w yraźnie także aerotak- 
tyzm, niewiadom o ty lko , jak ie  ma dla nich zna
czenie biologiczne.

Innych w ątrobowców  p. L idforss nie zbadał 
jeszcze, w ypow iada jednak już zdanie, że podob
nie jak u paproci p lem niki przyciągane są do 
rodni przez kw as jab łk ow y, jak u mchów liścia
stych dzieje s ię  to zapomocą cukru trzcinowego- 
tak u w ątrobow ców  prawdopodobnie, przynaj
mniej u w iększości, w  danym  razie czynne są cia
ła białkowe, tem bardziej że w rażliw ość chemotak- 
tyczna plem ników  ich je s t  prawie ta sama co 
plemników paproci i mchów w łaściw ych , skąd
inąd zaś mamy przykłady chem otaktycznego  
działania b iałek  na pylnikach i leukocytach
zwierząt ciep łokrw istych.

(Bot. Z eit.) Ad. Cz.

— Reotropizm ryb. Reotropizmem lub reo- 
taktyzmem nazyw am y w łaściw ość w ielu  zwierząt 
kierowania ruchów sw ych  przeciw  prądow i w ody  
i zachowywania m iejsca, z którego prąd m ógłby  
je porwać. W łaściw ość tę  tłumaczą zw yk le  w pły
wem podniety m echanicznej, a m ianow icie ciśnie
niem. P od ług  tej teoryi prąd ciśnie w  stronę po
wierzchni w ystaw ionej na jego  działanie, przez 
co czynność m ięśniow a skierow ana zostaje w stro
nę siły  działającej, t. j. w  stronę przeciwną prą
dowi. D la  spostrzegacza stojącego na lądzie ci
śnienie płynącego pow ietrza lub płynu je s t czemś 
rzeczy wistem, ale n ie dla unoszącego się  w  po
wietrzu ptaka, lub aeronauty, albo dla płynącej 
ryby, które poruszają s ię  razem z płynącem  śro
dowiskiem, a poniew aż nie posiadają specyalnego  
narządu zm ysłu do otrzym yw ania wrażenia ru
chu, a w ięc w rażenia tak iego  n ie otrzym ują. O ci
śnieniu może b yć ty lk o  w ted y  i o ty le  mowa, 
0 ile znajdujące się  w płynącetn środow isku zw ie
rzę drogą tarcia (k iedy  sto i na tw ardym  grun
cie) lub drogą ruchu m ięśniow ego (w celu  prze

sunięcia się w  przeciw nym  kierunku) opiera się  
prądowi; ciśnienie nie może w ięc być przyczyną  
i w yjaśnieniem  reotropizmu, odruchu na działanie 
prądu

Z tego wynika, że w ogóle w szelk i ruch należy  
stosować do nieruchom ego punktu w  nas lub  
w  naszem otoczeniu i z tego  w zględu reotropizm, 
to jest pew ne oryentow anie się zw ierząt w zg lę 
dem prądów w  środow isku, jest ty lko  reakcyą na 
ruch w zględny; u ryb w rzekach brzeg i dno tw o
rzą punkty nieruchome, które w yw ołują w nich  
wrażenie ruchu w zględnego i reakcyę na nie. 
A  w ięc ryby  powinny reagować w  ten sam spo- 
sów | (reotaktycznie), jeżeli umieścim y je  w w odzie  
stojącej i puścim y w  ruch dno lub ściany naczynia. 
R zeczyw iście  dośw iadczenia uczonego amerykań
sk iego Lyona w ykazały, że rzecz ma się  nie ina
czej: ryb y  (Fundulus) kierow ały g łow ę w stronę 
pozornie poruszającego się  dna (pod dnem szkla- 
nem przesuwano kaw ał sukna), i p łyn ęły  w tym  
kierunku aż do końca akwaryum. Jeżeli odw ra
cano pozorny ruch dna, ryb y  w prędce oryento- 
w ały  się  i poruszały rów nież w  odwrotnym  k ie
runku.

D ośw iadczenie niniejsze urozmaicano w  n astę
pujący sposób; d ługie pudło z drewnianem i boka
mi i dnem, i drucianą siatką u obudw u końców, 
umocowano w zbiorniku, przez który przepuszcza
no bieżącą wodę; ryb y  znajdujące s ię  w pudle  
oryentow ały się  doskonale, kierując g łow ę prze
ciw  prądowi. J eżeli natom iast pudło odw iązyw a- 
no, tak, że płynęło z wodą w zbiorniku, oryento
w anie się  ryb ustawało. Brak św iatła nie w p ły 
w ał hamująco na reotaktyzm . Oślepione rybjr 
z początku p ływ ały  bezładnie, póki nie opadły na 
dno, w ted y  kierow ały się  również, ustawiając się  
głow ą przeciw  prądowi. Z tego w ynika, że wra
żenie skórne ruchu w zględnego może na równi 
z wrażeniem wzrokowem w pływ ać na oryentow a
nie s ię  ryb. Na podstaw ie tych  i innych dośw iad
czeń autor dochodzi do w niosków  następujących:

Główną przyczyną oryentow ania się  ryb w  moż
liw ie  równym  prądzie je s t refleks w zrokow y, dą
żenie zw ierzęcia  w stronę pola w idzenia. P on ie
waż prąd chce unieść ryb ę w  ty ł, porusza sie  
w ięc ona przeciw  prądowi, aby nie stracić z oczu  
danego pola w idzenia. R zeczyw istym  czynnikiem  
podniety je s t  otoczenie, a nie prąd. Stąd ruchy  
i  oryentow anie się ryb y  zależne są od w zględne
go ruchu dna i brzegów  bieżącej wody; prócz 
tego zetknięcie s ię  ryby z nieruchomemi przed
miotami w yw ołuje jej oryentow anie s ię  w b ieżą
cej w odzie. W  bystrych potokach, w  których  
istnieją znaczne różnice szybkości m iędzy sąsie- 
dniem i częściam i wód, ryba może oryentow ać się, 
n ie  w idząc i nie dotykając nieruchom ych przed
miotów; ale tu rów nież w zględne szybkości są  

| faktycznem i czynnikam i podniety. Autor przy
puszcza, że tak samo u innych zw ierząt reotak
tyzm  sprowadza się  do działania wspomnianych  
czynników . A. E.

(Naturw. Rund.).
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— Dzieworództwo u mniszka (Taraxacum )
W  czasopiśm ie „B otan ischesC en tralb latt“ (1 9 0 3  r. 
B d . 9 3 .) znajdujem y c iekaw y referat p. k a n a 
ki aer a o dziew orództw ie u m niszka. B adał on 
ośm gatunków  tej rośliny , m ianow icie Taraxacum  
vułgare (Lam.), T . interm edium  Raunk. u sp .,
T. O stenfeld ii n. sp , T . speciosum  R aunk. n. 
sp., T . G elertłi Raunk. n. sp ., erythrospermum  
A ndrz., T. decip iens Raunk. n. sp. i T. paludosum  
(Scop). R óżnice m iędzy tem i gatunkam i polega
ją  na kształcie i ułożeniu listk ów  okryw ow ych  
i na obecności lub nieobecności pyłku w pylni- 
kack. Co dotyczę rozpow szechnienia i warun
ków  w zrostu tych  gatunków , to T. vu lgare je s t  
gatunkiem  najbardziej pospolitym , rośnie w szędzie  
szczególniej na polach uprawnych; T . O stenfeld ii 
przeważa na polach uprawnych i średnio w ilgot
nych łąkach, a także na stanow iskach słonecznych  
w lasach; T . G elertii można najczęściej znaleźć 
w lasach; T. interm edium  rośnie w  w ielk iej ilości 
na torfowiskach; T . paludosum spotyka się na 
łąkach b łotnistych, a T. erythrosperm um  na su
chych i p iaszczystych  stanowiskach; rzadki gatu 
nek T. speciosum  zdarza się  znaleźć na słonecz
nych, tłustych  polach i w reszcie T . decipiens 
ty lko  jeden  raz b y ł znaleziony. G łów ny cel ba
dań Raunkiaera p o legał na stw ierdzen iu  faktu  
owocowania m niszka bez zapłodnienia.

Ju ż w 1 8 9 8  r. O stenfeld zauw ażył m iędzy  
obupłciow em i zw yk le  osobnikam i Taraxacum  
yulgare pew ną ilość osobników  żeńskich, a dla  
gatunku T. paludosum  stw ierdził, że spotykają  
się  ty lko osobniki żeńskie, a zatem  gatunek ten  
musi b yć dziew orodnym . R aunkiaer krzyżow ał 
żeńskie osobniki T. vu lgare z T . G elertii w  na
dziei otrzym ania gatunku pośredniego T. inter
medium. N astąpiło obfite ow ocow anie, lecz osob
niki potomne b y ły  w yłączn ie żeńskie, zupełnie 
podobne do rośliny m acierzystej, nie w ykazujące  
zaś najm niejszego podobieństw a do T. Gelertii. 
T en n ieoczekiw any w ynik  zm usił badacza do 
przedsięw zięcia w szelk ich  m ożliw ych środków  
w celu  usunięcia m ożliw ości zapłodnienia żeńskich j  
osobników  T. vu lgare. N iezapłodnione rośliny  
w yd ały  jednak zupełnie normalne ow oce, a z na
sion pow stała now a żeńska generacya. P odobneż  
w yn ik i dały dośw iadczenia nad T . paludosum.

A b y  być jednak  pew nym , że n ie następuje  
w  jak i bądź sposób zapłodnienie, R aunkiaer 
uciek ł się  do bardzo prostego środka, m ianowicie 
odciął on górną cześć n ie zupełnie rozw iniętej 
jeszcze g łów ki kw iatow ej. W sk u tek  tej opera- 
cy i została usunięta w iększa część korony, pylni- 
ki i znamiona słupków , pozostały zaś ty lk o  dolne 
części korony, n itk i pręcikow ej i szyjk i. W  ta
kich warunkach m ożliw ość zapłodnienia została 
najzupełniej usunięta, rośliny jednak  ow oce w y 
dały. W ob ec tego n ie u lega  najm niejszej w ąt
pliw ości, że obadw a w spom iane gatunki (T . Osten
fe ld ii i paludosum) bez zapłodnienia w ydają  ow o
ce i nasiona.

D ośw iadczen ia  robione w w yżej w ym ieniony |

sposób nad gatunkam i obupłciowem i dały te sa
m e rezultaty, dowodząc, że i form y obupłciowe 
pomimo w ytw arzania pyłku m ogą owocować 
i w ydaw ać nasiona bez zapłodnienia. Fakty te 
zostały  stw ierdzone d la T . yu lgare, T . Gelertii 
T . interm edium , T. obovatum  (W illd .)  DC. i T. 
glaucanthum  (L edeb.). Gatunki w yłącznie żeń
sk ie , m ianowicie T . speciosum , T . oroceum roz
mnażają się rów nież dziew orodnie. Obserwowa
ny  przez Schw erego’(1 8 9 6 ) rozwój zarodka u Tara- 
xacum  officinale R aunkiaer uważa za partenoge- 
netyczny. Cz St.

(N aturw . R und.).

—  Leszczyna W Szwecyi- Badania resztek 
roślinnych w  torfowiskach Skandynaw ii rzuciły 
sporo św iatła  na zm iany, jakim  podlegała roślin
ność tego  kraju w  okresie polodowcowym . Za
szczytnie znany pod tym  w zględem  autor historyi 
rozwoju roślinności S zw ecyi Gunnar Andersson 
(D ie  G eschichte der Y egetation  Schw edens. En- 
g lers Bot. Jahrb. X X I I . 1 8 9 6 .)  przedsięwziął 
w  ojczyznie sw ojej w  ostatnich latach skrupulatne 
badania nad rozprzestrzenieniem  się  leszczyny 
(Corylus A vellana L .) dawniej i dziś Ł). W  dzi
siejszych  czasach krzew  ten rośnie tylko w  po
łudniow ej części Szw ecyi i granica jego  idzie na 
południo-zachód od Gefle (na brzegu morza Bał
tyck iego) przez L inde i A rvika na zachód ku 
granicy N orw esk iej. Tym czasem , badając torfo
w iska, w ym ieniony autor znalazł w  2 2 4  miejscach 
liczne ślady leszczyn y  w  postaci orzechów; przy- 
tem  2 1 9  stanow isk  leży  w  miejscowościach na 
północ od granicy dzisiejszej. D aw niej więc za
sią g  leszczyny był bardziej na północ wysunięty 
i odpow iadał w’ed ług Andersona izotermie +  9 ,5°t'. 
dla sierpnia i września, zajmując przestrzeń około 
220 -u  tysięcy  hm2. D zisiaj przestrzeń ta wynosi 
około 136  ty s ięcy  hm,2, a w ięc obszar ten zmniej
szy ł się od czasu tak zwanej epoki ,,litorynowej"
0 8 0  tys ięcy  hm2' F ak t ten  posiada ważne zna
czenie naukow e, gd yż w ym ow nie świadczy' o po
gorszeniu się  warunków klim atycznych Szwecyi 
w najnowszym  okresie geologicznym . Porówny
waj ąc dane klim atyczne (średnie m iesięczne tem- 
peratury okresu w egetacyjnego od kw ietnia do 
końca w rześnia) dla m iejscow ości, gdzie leszczyna 
rosła daw niej, i gdzie rośnie obecnie, badacz 
szw edzki znalazł, że dla obecnego zasiągu leszczy
ny w S zw ecyi średnia tem peratura okresu wege
tacyjnego je s t  o 2 ,4° C. w yższa, niż dla obszaru 
gd zie  pozostały ty lko jej ślady  kopalne w torfo
w iskach. Poniew aż dzisiejsza granica północna 
zasiągu odpow iada izoterm ie 1 2 u C. d la s ie rpn ia
1 w rześnia, autor przypuszcza przeto, o p ie r a j ą c  

się  na badaniach m eteorologa Eckholm a, że da
w na granica klim atyczna leszczyny b yła  taka

l) Gunnar Andersson Hasseln i Sverige fordom 
ocli nu. Sweriges geologiska Undersokning Ser- 
Co Na 3. Stockholm. 1902. Z 1 mapą i 18 rys- 
w  tekście. Streszczenie tegoż po niemiecku przez 
autora w  Englers Bot. Jahrb. 1904.



J\f» 19 W SZECHŚW IAT 303

sama, jak i obecnie, t. j ., że izoterma 12° C. (dla 
sierpnia i września) przechodziła tam, gdzie obec
nie przechodzi izoterma 9 ,5 °  C., czy li mówiąc in- 
nemi słowami, na całej przestrzeni, gdzie znajdu
jemy w torfowiskach ślad y  orzechów, średnia  
temperatura okresu w egetacyjn ego  b y ła  o 2 ,4° C. 
wyższa, niż obecnie. Oprócz orzechów Anders
son znajdował w  torfie i  ś lady  w ielu innych roś
lin, mających dawniej szerszy zasiąg, dzisiaj zaś 
należących do typu w ym ierającego. W idzim y  
więc, że z tego  rodzaju badań można w yciągnąć 
ciekawe i w ażne w nioski zarówno dla botaniki 
jak i dla geografii i k lim atologii. Tymczasem u nas 
ten dział leży  zupełnie odłogiem . B. H.

— Próba zachowania roślinności stepo
wej. Sław ne stepy Czarnomorskie w  ostatniem  
stuleciu znacznie zm ieniły sw ój w yg ląd  naturalny. 
Dziś są to już przew ażnie łany zbożow e, typow a  
zaś roślinność stepów  w niektórych m iejscach zo
stała doszczętnie w yniszczona lub też w lecze nę
dzny żyw ot na zboczach jarów , przy drogach, na 
miedzach, walcząc o b y t z kosm opolitycznem i 
chwastami, które szybko rozmnażają się  w szędzie  
obok siedzib ludzkich, w ypierając pow oli florę 
pierwotną. Z tego w zględu  ciekaw a i jedyna  
w swoim rodzaju je s t  próba ochrony roślinności 
stepowej, jaką przedsięw ziął n iejaki p. Falz-Pein, 
właściciel m ajątku A skania N ow a w pow iecie  
I 'nieprzańskirn, gub. T aurydzkiej. P ow iat ten  
położony pom iędzy dolnym  D nieprem  a brzegam i 
morza Czarnego i S iw aszu  należy do stepow ych  
par excellence. Brak w yniosłości, a zwłaszcza 
rzek i jarów, gdzie zazw yczaj znajduje przytułek  
inna roślinność, sprawiają, że roślinność stepowa 
zachowała się tutaj znacznie lep iej, niż w  innych  
miejscowościach 'Rossyi południowej. P łu g  i ko
sa jeszcze nie objęły tej krainy w zupełne sw e  
posiadanie, natom iast paszenie w ielk iej ilości 
łiydła a zw łaszcza ow iec znaczenie zmieniło w y 
gląd stepu. W ym ien iony w łaściciel kazał ogrodzić 
około 10 0 0 -a m orgów dziew iczego stepu, wyjmując 
to przestrzeń z w szelkiej używ alności gospodarskiej 
dzięki temu roślinność, pozostawiona w łasnym  
losom i niczem nie krępowana w sw oim  rozwoju, 
może obecnie służyć jako ilustracya poglądow a, 
jak n iegdyś w yg ląd a ły  stepy. P . Józef Paczoski 
któremu łjilka razy udało się  odw iedzić ten zaką
tek, daje nam w  ostatniej sw ej pracy ciekaw y  
opis jego w yglądu  w różnych porach roku (Zarys 
roślinności pow iatu D nieprzańskiego gub. Tau- 
lydzkiej. Odessa. Z apiski. Nowor. T ow . Przyr. 
1904, po rossyjsku). G ęste traw y dochodzą tu

1 V2 ra w ysokości. G łówną rolę w  w yglądzie  
krajobrazowym stepu  grają tutaj trzy gatunki 
'‘łiarakterystycznej osetn icy  czyli tyrzy (ros. „ko- 
wy lu) (Stipa pennata, S . capillata i S . L essingia- 
na). ‘Srebrzyste pióropusze ich nasion, zwłaszcza

początkach lata, nadają tem u „przestworow i 
suchego oceanu11 nadzw yczaj charakterystyczne  
piętno.

Zniszczenie pierw otnej szatyn roślinej w stepach

w płynęło znacznie, jak utrzym uje p. Paczoski, na 
osuszenie się  m iejscowości. N iektóre zagłębienia  
wśród stepów  tak zw ane „p od y“ , przedstaw iają
ce dawniej jeziora, albo w ysch ły  prawie zupełnie, 
albo też znacznie zm alały. Pochodzi to stąd , że 
dawniej bujna szata roślinna zabezpieczała ziem ię 
przez cały okres w egetacyjny od straty  w ilgoci 
a naw eł m ogła w zbogacać jej zapasy, kondensując 
ją  z pow ietrza (z m gły , lub rosy); obecnie zaś 
step pokryty je s t  bujną roślinnością ty lko  na 
wiosnę, później zaś, w skutek koszenia i zamiany 
stepu w  pastw isko, ziem ia ogołocona zostaje z sza
ty; stąd też pochodzi szybka strata w ody.

B. H.

ROZMAITOŚCI.

—  Wędrówki ptaków. Podajem y niżej re
zultat spostrzeżeń, robionych w  ciągu jesien i 
1903 , przez E agle Clarkea, nad wędrówkam i 
ptaków . Za punkt obserw acyjny obrał on latar
nię morską, umieszczoną na morzu w  odległości 
21 mil ang. od M argate i 2 1 ,5  mil ang. od Naze 
(są to dw ie m iejscow ości w  południowo-wschodnim  
kącie A nglii, n iedaleko od ujścia Tam izy). Ten  
punkt je s t dogodny z tego w zględu, że obiedw ie  
wspomniane m iejscow ości leżą  na drodze wielkiej 
w ędrów ki jesiennej ptaków ze wschodu na zachód, 
jednej z najciekaw szych. Ciarkę na m ocy spostrze
żeń sw oich stw ierdził, że ptaki opuszczają brzegi 
H olandyi koło ujść rzek Mozy, Sk aldy  i B enu  
i lecą w określonym  kierunku ku brzegom  A nglii, 
przy tem linia lotu n ie  je s t  najkrótszą drogą mor
ską, je s t  jednak  określona i stała. P unktem  w yj
ścia  w ędrów ek  ma b y ć  część zachodnia Europy  
Środkow ej, skąd dolatują do brzegu morskiego 
trzy'mając s ię  w  sw oim  locie kierunku w ym ienio
nych wyżej w ielk ich  rzek. Bezpośrednią przy
czynę w ielkich wędrówek stanowi, w ed łu g  obser- 
w acyi codziennych stacyj m eteorologicznych, 
spadek tem peratury w  miejscach odlotu. W raz 
z tem  zjaw iskiem , n agle rodzi się instynkt w ę
drówki, i ptaki odlatują naw et w ted y, k iedy w a
runki m eteorologiczne są niepom yślne (kierunek  
wiatru nie posiada, zdaje się, żadnego tutaj zna
czenia). P o  przybyciu na brzeg angielsk i nie
które ptaki pozostają tamże na zimę, inne odla
tują w  tym  celu  do Irlandyi, inne w reszcie — 
przez kanał do Europy Południow ej. Spostrzeże
nia Clarkea zasługują na uw agę z tego  w zględu, 
że potw ierdzają raz jeszcze istn ienie zupełnie 
określonych kierunków w ędrów ek ptaków  poprzez 
morze. L. H.

(Scott. G eogr. M agazine)

—  Zw ierzęta  drapieżne w Indyach. Z w y
kazu, ogłoszonego niedaw no w Sim li, w yjm ujem y  
następujące liczby , św iadczące, że zw ycięstw o

1 człow ieka nad św iatem  zw ierzęcym  je s t jeszcze
i w znacznym stopniu niezupełne. 2 8 3 6  ludzi po
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niosło śm ierć od zw ierząt drapieżnych (z nich 
1 0 4 6  od tygrysów ). Od ukąszeń w ężów  zmarło 
2 3 1 6 6  ludzi. B yd ła  zginęło  8 0 7 9 6  od drapież
nych zw ierząt, 9 0 1 9  od ukąszeń w ężów . W y p ła 
cono nagród za zabicie 1 4 9 8 3  zw ierząt (1 3 3 1  ty 
grysów ). L iczby te nie dotyczą zw ierząt, zabi
tych przez sportsm enów , nie żądających nagród. 
W reszcie  ilość zabitych w ężów  w ynosiła  7 2 5 9 5

(Scott. G eogr. M ag ). L . H.

—  Pokłady soli w  morzu Kaspijskiem. N ie
daw no odbyta pod kierunkiem  Spindlera w ypra
wa zbadała zatokę K ara-bughaz, stanow iącą, jak  
wiadomo, część morza K asp ijsk iego. Zatoka, 
kórej dno pokryte je s t  grubą w arstw ą prawie 
czystej soli epsom skiej (m irabilitu), posiada po
w ierzchnię 7 0 8 0  ang. m il kw adr., g łębokość jej

w ynosi zaledw ie 3 4  do 3 6  stóp. D w a wą/.kie 
piaszczyste półw yspy odcinają praw ie całkowicie 
Kara-bughaz od morza: kanał bow iem  łączący 
w ynosi zaledw ie 76 sążni. Przez ten kanał wo
da morska ciągle napływ a do^zatoki, gdzie ulega 
parowaniu, w ynoszącem u rocznie 3 ,2  stopy. Z mo
rza do zatoki przybywa, rocznie 1 8  do 33 ku , 
ale w skutek parowania słoność w ody wzrasta 
w tym  okresie czasu o 16,3}'. S tąd  powstają 
b ogate pokłady gipsu  i m irabilitu (ten ostatni 
przedstaw ia dużą wartość handlową). Obliczono, 
że w arstw a m irabilitu pokrj wa przestrzeń, wyno
szącą 1 3 0 0  m il kw adr., a grubość jej w ynosi naj
mniej 7 stóp. Z powodu w ązkości zatoki wydo
byw an ie soli zapomocą odpowiednich maszyn nie 
przedstaw ia w ielkich trudności. L. / / .

(Scott. G eogr. Mag.).

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

za miesiąc kwiecień 1905 r.
(Ze spostrzeżeń na Stacyi M eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i R olnictw a w  Warszawie).
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Stan najw yższy barometru 754,0 mm dn. 26
„ najniższy .  732,0 mm dn. 6
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