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Pracował na różnych polach: był z kolei asystentem Politechniki lwow
skiej, inżynierem cywilnym na Kaukazie, inżynierem wodociągów miejskich 
warszawskich. Należał do składu pierwotnej redakcyi Wszechświata i P a
m iętnika Fizjograficznego oraz do redakcyi Przeglądu Technicznego. Długi 
okres swego żywota zapełnił badaniem zmiennych właściwości W isły i w znaw
stwie tej rzeki doszedł do doskonałości. P isał dużo w zakresie nauk inży
nierskich, opracowywał podręczniki matematyczne, ogłaszał ważne studya 
nad fizyografią W isły, tłumaczył wydatne dzieła matematyków obcych. Od
dał swemu m iastu szereg wielkich usług w sprawie zasilania go wodą wiślaną, 
a gorliwość i poświęcenie, z jakiem  pracował w tym  kierunku, nigdy nie 
będą zapomniane. Oto suche wyliczenie tych czynów Słowikowskiego, które 
zapewnią mu dobrą pamięć u potomnych. Współcześni czcili w nim nadto 
charakter kryształowy, złączony z ogromną słodyczą w obejściu, jasną i nie
zmienną pogodę ducha, dobroć i uczynność niesłychaną.

Ale cechę naczelną Słowikowskiego stanowił nadto rys jeszcze jeden, 
wydatnie górujący nad całością tego niezwykłego oblicza duchowego, a rzad
k i, niestety, śród członków naszego narodu: Był on fanatycznym czci
cielem nauki i namiętnym  jej miłośnikiem. Tylko w jej imię działał, tylko 
w niej widział cel godny zabiegów, tylko jej kult i miłość pragnął szerzyć 
w społeczeństwie.

Cześć jego pamięci!
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E. M a c h .

TEOLOGICZNE, ANIM ISTYCZNE 
I  MISTYCZNE PUNKTY W ID ZEN IA 

W M ECH A N IC E1).

( Dokończenie).

W ciągu całego 16-go i 17-go stulecia aż 
do końca 18 uczeni byli skłonni widzieć 
wszędzie w praw ach fizycznych specjalne 
zrządzenie Stwórcy. Jednak wzrokowi bacz
nego obserwatora nie może ujść stopniowa | 
przemiana w poglądach. Podczas, gdy u Kar- ! 
tezy u sza i Leibnitza fizyka i teologia splatają 
się ze sobą jeszcze wielokrotnie, pokazuje się | 
później wyraźnie dążenie, co praw da nie aby 
pierwiastek teologiczny całkiem usunąć, lecz 
aby go oddzielić od fizycznej strony rzeczy. 
Stronę teologiczną odkładają teraz na po
czątek albo na koniec badania fizyczne
go. starając się ją  skoncentrować w akcie 
stworzenia, aby od tego momentu uzyskać 
miejsce dla fizyki. Około końca 18-go wieku 
zjawia się nowy zwrot, który ogromnie rzu
ca się w oczy, który wygląda, jak  krok nie
spodzianie uczyniony, który  jednak w g ru n 
cie rzeczy jest tylko konieczną konsekwen- 
cyą wskazanego biegu rozwoju. Gdy La- 
grange w swej pracy młodzieńczej spróbo
wał był oprzeć całą mechanikę na Eulerow- 
skiej zasadzie najmniejszego działania, oś
wiadcza on w ponownem opracowaniu tego 
samego przedmiotu, że chce się całkiem w y
rzec wszelkich spekulacyj teologicznych i me
tafizycznych, jako bardzo zależnych i do 
nauki nie należących. Buduje nowy gm ach 
mechaniki na całkiem nowych fundam en
tach i nikt znający się na rzeczy nie może 
nie uznać jego wyższości. Wszyscy później
si przyrodnicy przyłączyli się do sposobu 
widzenia Lagrangea, i to głównie stworzyło 
dzisiejsze stanowisko fizyki wobec teologii.

A zatem trzeba było prawie trzech stuleci, 
aby pogląd, że teologia i nauki przyrodnicze 
są to dwie rzeczy różne, pogląd, który za
kiełkował już był u Kopernika, zjawił się 
u  Lagrangea na świat Boży. Tu trzeba je 
dnak zwrócić uwagę, że dla największych 
umysłów, jak  Newton, było to zawsze ja- 
snem. Pomimo swej głębokiej religijności,

Newton nie mieszał nigdy teologii do kwe
sty j przyrodniczych. Co prawda zamyka on 
swoję optykę wyrazami ukorzenia się wobec 
nicości wszystkiego ziemskiego, jednak na 
ostatnich jeszcze stronicach błyszczy duch 
jego jasny i przejrzysty. Same zaś badania 
optyczne, w przeciwieństwie do badań L eib 
nitza, nie zawierają ani cienia teologii. Po
dobnież można powiedzieć o Galileuszu 
i Huygensie. Ich dzieła odpowiadają pra
wie zupełnie stanowisku Lagrangea i mo^ą, 
być uważane za klasyczne pod tym w zg lę 
dem. Jednak poglądy i nastrój jakiegoś 
czasu powinny być mierzone nie pod łu g  

szczytów, lecz według środka.
Ażeby pojąć do pewnego stopnia przedsta

wiony tu  bieg rzeczy, musimy rozważyć, co 
następuje. Samo się przez się rozumie, że 
na tym stopniu rozwoju kulturalnego, kiedy 
religia jest prawie jedynem wykształceni n, 
a zatem jedynym  też poglądem na świat, 
z konieczności powstaje mniemanie, że wszy
stko należy traktow ać z teologicznego pun
ktu widzenia i że ten punkt widzenia powi
nien też wszędzie wystarczać. Przenieśmy 
się w te czasy, kiedy, chcąc rachować, mu
siano mieć przed sobą na piśmie, ile wynie
sie dwa razy dwa, kiedy jeszcze pięść wyko
nywała wiele rzeczy, które dziś wykonywa 
głowa, a nie będziemy wymagali od tych 
czasów, aby się one krytycznie brały do 
dzieła przeciwko swym własnym poglądom. 
W raz z rozszerzeniem się widnokręgu dzięki 
wielkim geograficznym, technicznym i przy
rodniczym odkryciom i wynalazkom 15 i IG 
stulecia, wraz z odnalezieniem dziedzin, na 
których te poglądy okazywały się niedosta
tecznymi, ponieważ powstały przed ich od
kryciem, powoli i stopniowo ustępuje to 
uprzedzenie. A  jednak trudną do zrozumie
nia pozostaje wielka swoboda myśli, która 
występuje w pojedyńczych przypadkach, 
z początku u poetów, później u badaczów 
z zarania średniowiecza. Oświata była wów
czas udziałem poszczególnych całkiem nie
zwykłych ludzi i była związana z poglądami 
ludu cieniutkiemi zaledwie nitkami, będąc 
bardziej gotową do tego, aby te poglądy po
rozrywać niż, aby j e  przekształcić. D o p ie ro  

w literaturze 18-go stulecia oświata zdaje się 
pozyskiwać szersze pole. Nauki humanisty
czne, filozoficzne, h is to r y c z n e  i  p rz y r o d n ic z e
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stykają się wtedy i nawzajem dodają sobie 
bodźca do wolniejszej myśli.

A zatem stary  punkt widzenia został po
rzucony. Tylko z form y twierdzeń mecha
niki poznaje się jej historyę. Form a ta  wy
daje się też dziwną, dopóki się nie uwzględ
ni jej pochodzenia. Teologiczne pojmowanie 
ustąpiło zwolna m iejsca—całkiem trzeźwe
mu, które jednak pociągnęło za sobą znacz
ną wygraną na jasności, jak  to pokrótce po
staramy się wskazać.

Jeżeli powiadamy, że światło przebiega po 
drodze najkrótszego czasu, to możemy objąć 
przez to niektóre zjawiska. Nie wiemy jesz
cze jednak, dlaczego światło przekłada po
nad inne — najkrótszą drogę. Przyjm ując 
wszech mądrość Stwórcy, wyrzekamy się dal
szego zgłębiania tej sprawy. Dziś wiemy, że 
światło porusza się po wszelkich drogach, 
lecz, że fale świetlne tylko na drogach naj
krótszego czasu tak  się wzmacniają, że daje 
to rezultat dostępny naszemu spostrzeganiu. 
A zatem wydaje się nam tylko, że światło 
przebiega po drogach najkrótszego czasu. 
Odrzuciwszy uprzedzenia, znaleziono nieba
wem wypadki, w których obok przypuszczal
nej oszczędności natury, występuje najoczy
wistsza rozrzutność. W stosunku do Eule- 
rowskiej zasady najmniejszego oddziaływa
nia Jacobi np. wykazał taką rozrzutność. 
A zatem niektóre zjawiska natury tylko dla
tego czynią wrażenie oszczędności, że są do
strzegane wtedy jedynie, kiedy akurat ma 
miejsce zaoszczędzenie działania. Jest to ta  
sam a myśl w dziedzinie natury nieorganicz
nej, jaką Darwin przeprowadził w dziedzinie 
natury  organicznej. U łatwiam y sobie instyn
ktownie pojmowanie natury, przenosząc na 
nią dobrze nam znane wyobrażenia ekonomi
czne.

Czasami zjawiska natury ujawniają pew
ne swe własności w najmniejszym lub naj
większym stopniu tylko dlatego, że w tym  
wypadku znikają przyczyny zmian dalszych. 
Pod wpływem sił międzycząstkowych ciecze 
tworzą najmniejszą powierzchnię, ponieważ 
równowaga może się tylko wówczas ustalić, 
kiedy siły międzycząstkowe nie są już w sta
nie zmniejszyć powierzchni. A zatem istota 
rzeczy nie polega na maximach lub mini
mach, lecz na znikaniu pracy po osiągnięciu 
takiego stanu; praca zaś określa właśnie

zmianę. Więc, choć brzmi to daleko mniej 
wzniośle, jest za to daleko jaśniejszem, słu- 
szniejszem i ogólniejszem, jeżeli, zamiast 
mówić o dążeniu natury do oszczędności, po
wiada się: „Dzieje się zawsze tylko tyle, ile
się dziać może pod wpływem sił i okolicz
ności".

Słusznie możnaby rzucić pytanie: Jeżeli
teologiczny punkt widzenia, który doprowa
dził do podania ty lu  twierdzeń w mechanice, 
był mylnym, to jakimże sposobem są słusz
ne co do swej istoty te twierdzenia? Odpo
wiedź na to jest łatw*a. Po pierwsze teolo
giczny punkt widzenia nie dał treści twier
dzeń, lecz wpłynął jedynie na pewne zabar
wienie w ich wypowiedzeniu, podczas gdy 
treści dostarczyło doświadczenie. W ten 
sam sposób wpłynęłyby inne panujące poglą
dy, np., kupieckie, które przypuszczalnie 
miały wpływ na sposób myślenia Stevina. 
Po wtóre teologiczne pojmowanie natury  za- 
zawdzięcza swe pochodzenie dążeniu, aby 
ogarnąć umysłem największą ilość zjawisk, 
a zatem, dążeniu, które jest też właściwe 
naukom przyrodniczym i które bardzo do
brze się zgadza z celami tychże. Choć więc 
należy uważać teologiczną filozofię przyrody 
za przedsięwzięcie niefortunne, za powrót 
do niższego stopnia kultury, niema jednak 
potrzeby odrzucać zdrowego pierwiastku, 
który ona zawiera, a który właściwy jest 
i prawdziwemu badaniu natury.

W samej rzeczy, zwracając uwagę tylko 
na poszczególne fakty, przyrodoznawstwo 
nie może dopiąć niczego, jeżeli nie rzuci cza
sami okiem i na wielkie zagadnienia. Gali
leusza prawa spadku, Huygensa zasada ży
wych sił, zasada możliwego przesunięcia, 
nawet pojęcie o masie, mogły być, jak sobie 
przypominamy, zdobyte dopiero wtedy, kiedy 
spoglądano kolejno na szczegóły i na całość 
zjawisk natury. S tarając się odtworzyć 
w myśli zjawiska mechaniczne natury, moż
na obrać sobie za punkt wyjścia własności 
poszczególnych mas (prawa elementarne) 
i z nich złożyć obraz zjawiska. Można też 
jednak uchwycić się własności całego układu 
(praw całkowych). Ponieważ zaś własności 
pewnej masy zawsze są w związku z innemi 
masami, np. w szybkości i przyspieszeniu 
już się znajduje związek z czasem, a zatem 
i z całym światem, widzimy więc, że praw
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elementarnych właściwie niema wcale. By
łoby więc n i ekonsekwencyą, gdyby się chcia
ło wykluczyć, jako rzecz mniej pewną, ko
nieczny rzut oka na całość, na ogólniejsze 
własności. Będziemy więc tylko wymagali 
tem lepszego probierza, im ogólniejszem jest 
pewne twierdzenie, im większą jest jego do
niosłość, a to zważywszy na tem większą 
możliwość błędu.

W yobrażenie o oddziaływaniu w naturze 
jakiejś woli i inteligencyi żadną miarą nie 
jest wyłącznym wytworem monoteizmu. 
Je s t ono, śmiało można powiedzieć, doskona
le znane pogaństwu i fetyszyzmowi. Po
gaństwo szuka woli i inteligencyi tylko 
w poszczególnych zjawiskach, podczas gdy 
monoteizm szuka ich odbicia w całości. 
Czystego monoteizmu zresztą faktycznie nie
ma. Żydowski biblijny monoteizm nie jest 
bynajmniej wolny od w iary w demonów, 
czarowników i czarownice, monoteizm chrze- 
ściański Wieków Średnich jest jeszcze zna
cznie bogatszy w takie wyobrażenia. Tylor 
przestudyował w swem pouczającem dziele 
„O początkach ku ltu ry1* czarodziejstwo, 
przesądy i wiarę w cudy, które spotykają się 
u wszelkich dzikich ludów i porównał je 
z średniowiecznem pojmowaniem czarów. 
Podobieństwo jes t rzeczywiście uderzające. 
I  dziś jeszcze w Afryce Środkowej z zamiło
waniem praktykują to, co w 16 i 17 wieku 
było w Europie tak  częstem, mianowicie pa
nie czarownic. Ja k  wskazuje Tylor, jeszcze 
i wśród nas pozostają ślady tych stosunków 
w niezliczonej ilości zwyczajów, których 
pojmowanie utraciliśm y wraz ze zmianą pun
k tu  widzenia.

Przyrodoznawstwo bardzo powoli uw al
niało się od tychw y  obrażeń. Jeszcze w słyn
nej książce Porty  („Magia naturalis“), która 
ukazała się w 16-tem stuleciu, spotykam y 
ważne czarodziejskieidyabelskie sztuki, które 
mało ustępują sztukom indyjskiego „uzdra- 
wiacza“. Dopiero praca Gilberta „De m a
gneto ' (1600) położyła do pewnego stopnia 
tam ę tym  strachom. Jeżeli jeszcze L u ter 
miał mieć osobiste spotkania z dyabłem, je 
żeli Kepler, którego ciotkę spalono, jako cza
rownicę i którego m atkę o mało co nie spot
kał ten sam los, powiada, że czarodziejstwo 
nie daje się zaprzeczyć, to można sobie żywo

wyobrazić sposób myślenia ludzi mniej oświe
conych.

Tylor słuszną czyni uwagę, że i dzisiejszo 
przyrodoznawstwo okazuje w swych „siłach" 
jeszcze ślady fetyszyzinu. A że wyobraże
nia pogańskie jeszcze nie wygasły wśród wy
kształconej publiczności, możemy to wnosić 
z głupich i niesmacznych strachów spiryty
stycznych, których dziś świat jest pełen. Ma 
to głęboką przyczynę, że się te wyobrażenia 
tak  uporczywie trzym ają. Tylko nieznacz
na cząstka tych popędów, które panują nad 

! człowiekiem z tak  demoniczną mocą, które 
go żywią, podtrzym ują i rozmnażają bez je
go wiedzy i woli, tych popędów, których sil
ną wybujałość patologiczną pokazują nam 
wieki średnie, tylko nieznaczna ich cząstka 
podlega analizie naukowej i pojęciowemu 
poznaniu. Podłożem tych wszystkich popę
dów jest poczucie przynależności i jednorod
ności z całą naturą, co może być chwilowo 
przygłuszone przez jednostronną pracę umy
słową, ale nie zduszone całkiem; poczucie to 
zawiera z pewnością zdrowe ziarno w sobie 
i nic to nie znaczy, że mogło ono dać powód 
do potwornych wyobrażeń religijnych,

I Jeżeli encyklopedystom francuskim 18-go 
j wieku wydawało . się, że są już blizcy celu 

i mogą całą naturę wytłumaczyć z punktu 
| widzenia fizyki i mechaniki, jeżeli Laplace 

wyobraża sobie umysł, który, mając dano 
I pierwotne rozmieszczenie mas w przestrzeni 
| i ich szybkość początkową, mógłby nakreślić 

bieg świata aż w przyszłość nieskończoną, to 
takie radosne przecenianie doniosłości zdo
bytych poglądów fizyczno - mechanicznych 
jest w 18-em stuleciu do wybaczenia, więcej 
nawet, jest to wdzięczny, szlachetny, pod
niosły obrazek, i żywo możemy współczuć 
tej jedynej w dziejach radości intelektual
nej.

Jednak, po upływie stulecia, kiedyśmy się 
już stali rozważniejsi, przytoczony pogląd 

; encyklopedystów wydaje się nam mechani- 
styczną mitologią w przeciwieństwie do mi
tologii animistycznej dawnych religij. Oba- 
dwa poglądy zawierają dużo niestosownej 
i fantastycznej przesady w stosowaniu jedno
stronnego poznania. Rozumne badanie fizy
czne będzie jednak prowadziło do analizy 
wrażeń zmysłowych. Poznamy wtedy, że 
nasz głód nie różni się istotnie od powino
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w actw a kwasu siarczanego i cynku, że nasza 
w0|a n ie  jest tak  dalece różną od ciśnienia, 
któro wywiera kamień na swe podłoże, jak 
to się obecnie wydaje. Będziemy się wów
czas czuli bliżsi natury, nie potrzebując roz
patrywać siebie samych jakgdyby tum an 
kurzu złożony z molekuł dla nas również 
n iezrozum iałych , lub też widzieć w naturze 
system upiorów. Można, ma się rozumieć, 
tylko domyślać się kierunku, w którym  należy 
oczekiwać światła po długiem i mozolnem 
badaniu. Z góry decydować o rezultacie 
albo też  wiązać go z dzisiejszemi badaniami 
naukow em i, znaczyłoby tworzyć mitologię 
w miejsce nauki.

Nauki przyrodnicze nie m ają pretensyi, 
aby b y ć  gotowym poglądem na świat, ale 
mają świadomość, że pracują koło wytwo
rzenia przyszłego takiego poglądu. N aj
wyższa filozofia przyrodnika polega na tem, 
aby znosić pogląd niewykończony i przekła
dać g o  ponad pozornie skończony, lecz nie 
wystarczający. Poglądy religijne pozostają 
czysto prywatną sprawą każdego człowieka, 
dopóki nie wciska on ich do tych rzeczy, 
które należą do całkiem innej dziedziny. 
Na wet przyrodnicy zachowują s ię  pod tym 
względem nader niejednakowo, stosownie do 
obejmowanych przez się horyzontów i do 
oceny konsekwencyj.

Nauki przyrodnicze nie pytają się wcale 
o to, co nie jest dostępne ścisłemu badaniu, j 
albo, co jeszcze dotąd jest niedostępne, i 
G dyby jednak kiedyś badanie ścisłe miało 
zagarnąć te dziedziny, które dziś jeszcze doń 
nie należą, to wówczas żaden człowiek rozu
mny, który na seryo trak tu je siebie i ludzi, 
nie zdecydowałby się zamienić mniemania 
o pewnej rzeczy na jej poznanie.

Jeżeli widzimy, że dzisiejsze społeczeń
stwo często się chwieje, jeżeli zmienia ono 
swoje stanowisko nawet w tej samej sprawie, 
jak rejestr w organach, stosownie do na
stroju i stosunków życiowych, jeżeli to się 
nie może obejść bez głębokiego bólu duszy, 
to rzecz ta  jest koniecznym wynikiem poło- 
wiczności i przejściowości jego poglądów. 
Wystarczający pogląd na świat nie może 
nam być darowany, musimy go zdobyć! 
f tylko wtedy, kiedy pozostawimy rozumo- 
Wl i doświadczeniu wolną drogę w tych 
sprawach, gdzie one jedynie powinny wyro

kować, wtedy tylko, można się spodziewać, 
że będziemy się zbliżali dla dobra ludzkości 
wolnym , stopniowym, ale pewnym krokiem 
do tego jedynie zgodnego z ekonomią zdro
wego ducha ideału jednolitego na świat po
glądu. Tłum. St. Landau.

Z ANATOMII I  FIZYOLOGII 
NARZĄDÓW ŚW IECEN IA U OWADÓW.

(Dokończenie).

Rozpatrzmy teraz porównawczo histolo- 
gię u innych rodzajów, a więc nasamprzód 
u Luciola italiea, którą szczegółowo zbadał 
Emery („Untersuchungen iiber Luciola itali- 
ca L., 1884“). Topografia organów świece
nia zupełnie się prawie zgadza z topografią 
u Lampyris; a więc u samców na piątym 
i szóstym pierścieniach odwłokowych, przy
czem świeci prawie cała ich powierzchnia 
i na piątym  pierścieniu odwłokowym w po
staci małych plamek u samic. Każdy organ 
składa się z przezroczystego pokładu, wysy
łającego światło, i nieprzezroczystego, wy
pełnionego ziarnami kwasu moczowego. J e 
śli te ostatnie rozpuścimy w słabym roztworze 
wodzianu potasu wówczas oczom naszym 
przedstawi się następująca budowa (w po- 
przecznem przecięciu organu): każdy pień 
dychawkowy, ciągnący od strony grzbieto
wej, okrążony jest jasnem okrągłem lub 
owalnem polem, leżącem w ciemnej prze
strzeni. Owe jasne pola, wykryte przez Tar- 
gioni-Toattiego, odpowiadają pewnej cylin
drycznej masie z przezroczystej tkanki, któ
ra obejmuje pień dychawkowy wraz z jego 
rozgałęzieniami. Przez maceracyę organów 
świecenia, Emeremu udawało się niekiedy 
wydzielić takie cylindry. Każdy z tych 
ostatnich przedstawia jednorodną, słabo za
łamującą światło i niewyraźnie zarysowaną 
masę, w której wnętrzu biegnie pień dy
chawkowy z prostopadłemi prawie gałązka
mi, dochodzącemi aż do powierzchni cylin
dra. Tutaj, jak dowiodło zastosowanie kwa
su osmowego, każda gałązka rozdwaja się, 
tworząc naczynia włoskowate; w miejscu zaś 
rozdwojenia jeszcze we wnętrzu cylindra wi
dać, szczególniej jeśli wzięty roztwór był do
statecznie mocny, nieprawidłową, trójkątną 
masę, w której leży jakby koniec dychawki
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i zaczynają się naczynia włoskowate, cią- j 

gnące się pomiędzy komórkami. Morfolo
gicznie owa tró jkątna m asa nie odpowiada j  

końcowym komórkom dychawkowym Schul- 
tzego, gdyż nic zdołano nawet wykryć w niej ! 
jądra, lecz w gruncie rzeczy możemy oba 
utwory uważać w każdym razie za analo
giczne.

Inaczej się ma rzecz u rodzaju Pyropho- 
rus, którego głównemi przedstawicielami są 
meksykańskie Gucuyo. Heinemann w swej 
pracy (Zur Anatomie und Physiologie 
der Leuchtorgane mexikanischer Cucuyos, 
1886 r.) opracował szczegółowo nie tylko ich 
anatomię, lecz wykonał wiele doświadczeń, 
stanowiących poważny przyczynek do fizyo- 
lógii świecenia. U Cucuyo organy świecenia 
składają się również z dwu pokładów: w je- j  

dnym, kredowobiałym, znajdują się ogromne j 
zbiorowiska ziarn kwasu moczowego, ko
mórki zaś pokładu przezroczystego wysyłają 
światło. Postać ich bywa bardzo zmienna, 
niekiedy są kuliste, to znów wyciągnięte 
w czopki, rzadziej spotyka się postać wielo
ścienna; otoczki komórek nigdy nie udało 
się wykryć. Aby wykazać związek pokładu 
przezroczystego z systemem dychawkowym, 
Heinemann używał ogólnie już stosowanego 
kwasu osmowego, lecz nigdzie nie w ykrył 
końcowych komórek dychawkowych. G rub
sze pnie dychawek w pokładzie świecącym 
dają liczne rozgałęzienia, które znów tworzą 
coraz cieńsze odnogi; końce zaś tych osta
tnich znajdują się, według Heinemanna, we
w nątrz komórek świecących. W  ten  sposób 
odnoga taka może przechodzić przez szereg 
komórek, które są nanizane na nią, jak  per
ły  na sznurek; zdarzyć się więc może, że je- 
dnę i tę samę komórkę przecina kilka naraz 
odnóg dychawkowych, co powoduje ogro
mny przypływ tlenu do komórek świecących.

Oto w najgrubszych zarysach rozmaite 
poszczególne zmiany budowy histologicznej 
organów świecenia. Niekiedy mamy komór
ki końcowe, to znów ich nie znajdujemy; 
naczynia włoskowate ciągną się między ko
mórkami, to znów sięgają wgłąb ich. Róż
nice to wielkie, charakterystyczne dla każ
dego rodzaju. Lecz wszędzie m am y ogólną 
wybitną cechę organów świecenia: nadzwy
czajną obfitość naczyń dychawkowych, m a
jącą widać na celu fizyologię świecenia. Na

suwa się nam wręcz pytanie: czy tlen jest 
niezbędnym warunkiem świecenia, czv też 
możemy sobie ów proces bez gazu tego wyo
brazić. W ykonano w tym celu szereg naj
rozmaitszych badań. Przypomnijmy sobie, 
że już Owsiannikow pierwszy robił nad gą
sienicami swe doświadczenia, które wykaza
ły, że jedynie próżnia ujemnie wpływa na 
proces świecenia i hamuje go, w atmosfe
rach zaś czystego wodoru lub dwutlenku 
węgla światło, co najwyżej ściemnia się >- 
kolwiek, choć i to nieznacznie. Doświadcza
nia podobno nie tylko z gąsienicami, lecz 
i z dorosłemi owadami rodzaju Pyrophonis 

| robił Dubois (1886). Doszedł on również do 
wniosku, że wysyłanie światła ustaje w próż
ni. W  wypompowanej butelce, którą wypeł
niono przegotowaną wodą, organy świeciły, 
lecz blask zmnienił swą barwę, stając s i ę  

ognistoczerwonym. Gdy organy wyschną, 
wystarczy je  zmoczyć wodą, aby przywrócić 
świecenie; Chcąc się przekonać, jak  działa 
woda, pozbawiona wszelkich gazów, Dubois 
postępował w sposób następujący: wysuszał 
organy nasamprzód w próżni i umieszczał 
na miesiąc w suchem miejscu; następnie 
umieszczał je w zamkniętej z obu końców 
rurce, z której wypompował powietrze; gdy 
wlewał następnie—z zastosowaniem, natu
ralnie, odpowiednich środków ostrożności 
gotowanej wody, organy świeciły jeszcze 
-4—5 minut. W ten sposób organy świeciły, 
zdaniem Duboisa, daleko silniej jeszcze.

Badania Duboisa. w daleko szerszym je
dnak zakresie, powtórzył w zeszłym roku 
Bongardt nad organami świecenia samic 
Lam pyris noctiluca. Badania te nie odzna
czają się jakąś specyalną pomysłowością, 
lecz były czynione z zastosowaniem wszel
kich środków ostrożności, by np. próżnia 
była możliwie idealna, gazy dostatecznie 
czyste i t. p. B ongardt wysuszał więc or
gany świecenia nad chlorkiem wapnia; świa
tło nikło, i ukazywało się wówczas dopiero, 
gdy organy zmoczono wodą destylowaną, 
przyczem daleko silniejsze, niż w warunkacli 
normalnych. Następnie wysuszone te a potem 
zwilżone organy Bongardt przeniósł do rur
ki, z której najdokładniej wypompowano po
wietrze: po 21/a minutach świecenie zupełnie 
ustało, w dostępie jednak powietrza organy 
znowu wysyłały identyczne światło. Wysu-
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?zone organy były potem umieszczone w ru r
ce szk lanej, z której zapomocą, pompy wy
dalono powietrze i w ten sposób przechowa
no jo przez rok przeszło. Gdy je następnie 
wyjęto i w ciemnym pokoju zwilżono wodą, 
pozostały one z początku najzupełniej cie
mno, lecz już po 12 minutach można było 
dosfrzedz słabe światło, które się stawało 
coraz wyraźniejsze, jaśniejsze, aż w końcu 
można j e  było widzieć w odległości 2 m. J a j
ka Lamp. noctiluca, z któremi Bongardt, 
również postępował w ten sam sposób, za
chowywały się inaczej, nie wysyłały bo
wiem po wysuszeniu żadnego światła. Na
stępne doświadczenia, służące do wykazania 
niezbędności do świecenia ciepła, dowio
dły. że w tem peraturze taiższej od 23° C. nie 
można było dostrzedz światła, w 59° zaś 
u świecących owadów znikało ono. Badania 
z ; lenkiem węgla i wodorem, w rurkach 
z k tórych  każda wypełniona była jednym 
z w yżej wymienionych gazów, wykazały, że 
zw orzęta świecą w ich atmosferze przez pięć 
dn blizko; Bongardt dla otrzymania czy
stego wodoru zachowywał przytem wszelkie 
środki ostrożności, a znając doświadczenia 
Kuhnego (1898), który zwrócił uwagę, żenie 
można otrzymać chemicznie czystego wo- 
d- u, jeżeli używamy w stosowanych w tym 
celu aparatach rurek gumowych, posiłkował 
się miedzianą wężownicą, co mu dało pewną 
gw aran cyę  czystości gazów. W  tlenie organy 
św ieciły , naturalnie, silniej i sam proces za- 
C/ nał się znacznie szybciej : z czterech 
umieszczonych w rurce samic Lampyris noc- 
tilnca dwie zaczęły świecić już po upływie 
2 minut. Para kwasu pruskiego zabijała 
owady, lecz nie powstrzymywała całkowicie 
świecenia: w pięć godzin bowiem po śmierci 
jeden egzemplarz wysyłał intensywne świa
tło, inny znów w trzy godziny. Lecz naj- 
ciekawszem było doświadczenie ze strumie
niem zwykłego powietrza: przez rurkę, w któ
rej znajdowało się kilka owadów, puszczono 
strumień powietrza—ani jedńo zwierzątko 
rue świeciło; następnie zamykano kurki tłocz- 
111 — po dwu minutach wszystkie świeciły; 
w dziesięć m inut później znów prąd pusz
czono—światło po 4 m inutach zagasło. Bon- 
g;*rdt powtórzył też doświadczenia podobne 
/j gąsienicami Lampyris noctiluca i zawsze 
otrzymywał te same rezultaty; doszedł więc

j do wniosku, że strumień powietrza, prze
puszczany przez rurkę wpływa hamująco na 
świecenie.

Co do innych bodźców, które są w stanie 
osłabić lub wzmocnić siłę światła, wysyła
nego przez organy, to już Spallanzani zau
ważył intensywne świecenie organów, skoro 
je tylko podrażnił igłą. Macaire (1822) 
w swych badaniach z prądem galwanicznym 
przekonał się, że organy pod wpływem tego 
ostatniego wzmacniają swe światło; następ
nie spostrzegł, że światło w gazach obojęt
nych, oliwie, tłuszczach, w temperaturach 
niższych od 52° i wyższych od 12° C. wciąż 
błyszczy, znika zaś w chlorze, w kwasach 
azotowym i siarczanym. Badania te, lecz 
w daleko szerszym zakresie, Heinemann po
wtórzył nad osobnikami rodzaju Pyrophorus, 
robił jednak liczne próby z roztworami po
tażu, amoniakiem, wzmacniającemi światło, - 
z benzyną i wieloma innemi ciałami chemicz- 
nemi. Lecz najciekawsze były doświadcze
nia Heinemanna nad wpływem, jaki wywie
rać może na organy świecenia prąd elek
tryczny. Doświadczenia te, zarówno swą 
olbrzymią ilością, jak i rozmaitością w za
stosowaniu różnych elementów, materyału 
elektrod, połączeń tych ostatnich, natężeniu 
i sile prądów stałych oraz indukcyjnych, 
zwracają na siebie uwagę; badacz nie pomi
nął tu  żadnych technicznych szczegółów, 
stosując wszystko, coby mu pozwoliło stanąć 
na wysokości zadania; doszedł też do całego 
szeregu wniosków, z których rozpatrzymy 
jedynie najważniejsze.

Przedewszystkiem trzeba zauw ażyć, że 
prąd stały działa w sposób dwojaki, raz ha
mując światło, drugi raz znów natężając 
jego siłę; które działanie przezwycięży, jest 
zależnem jedynie od natężenia prądu elek
trycznego: w razie słabego natężenia nastę
puje zwykle powstrzymywanie świecenia, 
w razie wielkiego -podniecenie; aby więc to 
ostatnie wywołać, trzeba dość wielkiej siły 
prądu: 2 elementy Daniella lub 2 elementy 
z cynku i węgla nie okazywały żadnego dzia
łania, dopiero wobec 4-ch elementów wystą
piły pierwsze objawy natężenia. Podnieca
jące działanie zaczyna się zawsze od strony 
katody, przyczem zdarza się niekiedy, że 
w połowie, zbliżonej do katody następuje 
wzmocnienie światła, gdy tymczasem w po
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łowię, leżącej przy anodzie ściemnia się to 
ostatnie, często aż do zupełnego zgaśnięcia; 
musimy jednak zaznaczyć, że na jasno świe
cące organy prąd nie okazuje wogóle ża
dnego wpływu. Ograniczymy się temi naj- 
ważniejszemi danemi. Aby je objaśnić, Hei- 
nemann przypuszcza, że wszelkie objawy 
podniecenia są skutkiem procesu elektroli
tycznego, który się odbywa w nieprzezro
czystej warstwie komórek; na potwierdzenie 
zaś słów swych uczony ten przytacza, roz
maite dowody, jak  np. tę okoliczność, że 
w ciemnym pokładzie po przejściu prądu 
występują widoczne objawy rozkładu, ponie
waż wtedy pokład ów zmienia się w jakąś 
piankowatą, miazgowatą masę, co nie pozo
staje z pewnością bez wpływu na warstwę 
świecącą i t. p., przyczem zaznacza, że pod
niecające działanie prądu jest wogóle wów
czas dopiero możliwem, gdy wpływ elektro
litycznego procesu jest silniejszy od pow
strzymującego świecenie działania prądu.

Oto w najgłówniejszych zarysach doświad
czenia, czynione przez szereg uczonych w ce
lu wykazania, jak i wpływ na organy świe
cenia wywierają rozmaitsze mechaniczne lub 
chemiczne czynniki oraz bodźce fizyczne. 
Czy rozjaśniają one choć cokolwiek dziwne 
zjawisko świecenia? Grdzie się odbywa ono? 
Z jakich przyczyn? Jakie komórki wysyłają 
świecenie? Pfliiger jest zdania, że właściwie 
wszystkie komórki palą się (in Brand stehen), 
lecz my naszemi oczyma nie jesteśm y w s ta 
nie uchwycić światła. Lecz już F ab re1) 
utrzymuje, że do świecenia muszą istnieć 
szczególne jakieś urządzenia, a Pfefer w swej 
fizyologii roślin powiada, że „potrzeba natu 
ralnie specyficznych własności, aby zapo
mocą działalności oddechowej wywołać zja
wianie się światła, które nie przychodzi je 
dnak do skutku u daleko silniej oddychają
cych części roślinnych i u również energicz
nie, jak  i Agaricus olearius oddychających 
grzybów1'. Jak  możemy objaśnić świecenie 
z fizyologicznego punktu widzenia? Ju ż  F or
ster (1782 r.) doszedł do wniosku, że świece
nie jest silniejsze w atmosferze tlenu, niż 
zwykłego powietrza, co przypisywał rozpu-

r) R echerches sur la phosphorescence de l 1 A ga 
ricus d ’olivier, Ann. des sc. nat. 1 8 5 5 — cytow a
ne przez J . Sachsa.

szczonemu w ciele zwierzęcem ciekłemu fo
sforowi. Następnie Kólliker, który, jak nam 
wiadomo, położył na tem polu ogromne z a 

sługi, twierdził również, że tlen jest niezbęd
nym  czynnikiem świecenia, lecz był zdania, 
że organy znajdują się w jaknajściślejszym 
związku z systemem nerwowym, a związek 
ten jest tak wielki, że możemy nawet przy
jąć organy za aparaty nerwowe. Na kwe- 
styę tę Kólliker zapatrywał się cokolwiek 
krańcowo: Prawda, organy świecenia są 
w ścisłym związku z nerwami, gdyż—jak 

i nam wiadomo—równolegle do pnia dychaw- 
kowego ciągnie się włókno nerwowe, które 

; rozdwajając się, pozostaje w związku z po- 
jedyńczemi komórkami. Lecz zależność świe
cenia od nerwów nie jest tak wielka i bez
względna, jak to się Kóllikerowi wydawało, 
a co eksperymentalnie dowiódł Owsianni- 
kow. Badacz ten umieszczał organy świe
cenia w roztworach kwasów, azotanu strych- 
ninowego i odwarze kalabaru, mimo to jed
nak preparaty świeciły jeszcze w przeciągu 
11/a godziny tak, jak gdyby były zwilżone wo
dą lub inną jakąś obojętną cieczą; wiadomo 
również, że organy rok cały przechowywane 
w próżni, zwilżone następnie wodą, wysyłały 
światło. Na zasadzie tego, opierając się ra
czej na budowie histologicznej, Owsianni- 
kow zapatruje się na organy świecenia jako 
na gruczoł, wydzielający pewną substancyę 
świecącą, na podobieństwo rozmaitych ko
mórek żołądkowych, wąti-obianycli i t, p., 
które wydzielają pepsynę, trypsynę i t. p. en
zymy, przechowywane nawet po śmierci ko
mórki. Schultze, który tak dokładnie obznaj- 
mił się z histologią organów świecenia, przy
puszczał, że sam proces odbywa się właści
wie w końcowych komórkach dychawko- 
wych. Badał on bowiem samców, np. Lam
pyris splendidula nocą pod słabem powięk
szeniem mikroskopowem i zauważył rytmi
czne natężenie i osłabienie światła w pe
wnych punktach, których liczba i ugrupo
wanie odpowiada ilości i początkowi komo- 
rek końcowych dychawkowych; od tych to 
punktów rozszerza się światło na całej po
wierzchni organów. Naturalnie i komórki 
miąszowe odgryw ają’ w procesie, zdaniem 
Schultzego, pewną rolę, lecz sam rozwoj 
światła rozpoczyna się w końcowych komor- 
kach dychawkowych. Można to, n a tu r a ln ie ,
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stosować jedynie do tych organów, w któ
rych te komórki odkryto; choć przeciw temu, 
aby m ogły  one posiadać tak  ważne znacze
nie, występuje Wielowieyski. Przytacza on 
kilka dowodów, które rzeczywiście zbijają 
pogląd Schultzego; twierdzi więc, że końcowe 
komórki dychawkowe znajdują się również 
a naw et w daleko większej ilości w warstwie 
nieprzezroczystej, że w organach niektórych 
rodzajów, a nawet gatunków komórek tych 
dotąd n ie  udało się wykryć; nie można rów
nież wykazać żadnego związku z nerwami, 
wkońcu sam wygląd i własności zarodzi koń
cowej komórki dychawkowej, jest, zdaniem 
W^lowieyskiego, tego rodzaju, że trzeba ko
mórkom tym  odmówić wszelkiej zdolności 
wytwarzania cieczy. Że organy świecenia 
są w związku z nerwami, tego dowodzi już 
ten fak t, że jeśli owad podrażnimy, zjawia 
się światło lub też odwrotnie, u świecących 
ow adów  może ono zniknąć; samo zaś świe
cenie jest, podług Wielowieyskiego, proce
sem chemicznym; naczynia włoskowate, któ
re iiołnią tę samę funkcyę, co u kręgowców 
czerw one ciałka krwi, dostarczają komór
kom, wytwarzającym światło, świeżego tle
nu z powietrza, a „pobudzone przez sysem 
uei w ow y  komórki miąszowe, resp. ich wy- 
dz> 'liny , zaczynają w tych miejscach świe
cić, ponieważ posiadają większą ilość tlenu“. 
lJ" lobnego zdania jest i Emery, który nazy
wa zjawisko świecenia się u Luciola „świe- 
caj-em spalaniem^, mającem miejsce na g ra
ni' y  cylindra i powierzchni komórek mią- 
szow ych; Heinemann znów przypuszcza, że 
św iecen ie wywołuje pewna wydzielina ko
mórkowa, z jednoczesnem wytwarzaniem 
ż" tlaw o-zielonego barwnika (Heinemannowi 
udało się go utrwalić zapomocą roztworu 
Moiesehotta). Że podobne chemiczne obja
śnienie zjawiska świecenia może być uwzglę- 
dnionem  dowiodły doświadczenia Radzi
szewskiego nad różnemi związkami orga- 
nicznemi, a szczególniej nad t. zw. lofiną. 
Kia oczyszczania lofiny Radziszewski używał 
lugu  potażowego lub sodowego; wstrząsnąw
szy silnie probówką, zauważył słabe światło; 
przez ogrzewanie siła światła się zwiększała, 
tak, że mieszanina, złożona ze 100 g lofiny 
1 300 g wodzianu potasu, pozwalała czytać 
n;l odległości 5 cm. Światło zostaje wysyła- 
ne już w tem peraturze 10°, przez słabe

ogrzewanie natęża się cokolwiek i maximum 
swej intensywności osiąga w 65°. Chcąc się 
przekonać, czy w samym procesie świecenia 
tlen jest niezbędny, Radziszewski zrobił 
następujące doświadczenie: do dwu probó
wek włożył jednakową ilość lofiny i ługu po
tażowego, lecz do jednej dołączył pewną ilość 
soli potasowej kwasu pirogalasowego, ob
ficie pochłaniającego tlen; obie probówki 
wstrząsano i ogrzewano, lecz w tej, która 
była tlenu pozbawiona, świecenia nie można 
było zauważyć. Atmosfera wodoru np. ró
wnież hamująco wpływała na świecenie: wy
syłający światło roztwór lofiny po 15 minu
tach zupełnie zagasł. Nie tylko lofina, lecz 
cały szereg związków organicznych (hydro- 
benzamid, amaryna, fosforyna, anizydyna, 
paraaldehyd, metaaldehyd, a nawet aldehyd 
mrówkowy są w stanie), według Radziszew
skiego, wysyłać światło. Jak  na teraz więc 
musimy przypuścić, że w organie świecenia 
wydziela się pewna substaneya, która świeci 
wobec dostatecznej wilgoci i dostępu tlenu.

Cóż to jest ta substaneya? Jak i jej skład 
chemiczny? Czy jest to ciecz czy gaz? Od
powiedzi na te pytania były równie sprzecz
ne, jak i fizyologiczne poglądy na samo zja
wisko świecenia. Jousset de Bellesme, tak 
jak  i wspomniany wyżej Forster, porówny
wa w swej pracy (Recherches experimenta- 
les sur la phosphorescence du Lampyre) 
światło owadów z blaskiem fosforu; na za
sadzie zaś budowy organów przypuszcza, że 
tworząca się substaneya nie jest wydzieliną 
w zwykłem tego słowa znaczeniu, lecz ja 
kimś gazowym produktem, przyczem niema 
w organach już gotowej materyi, lecz wy
twarza się ona z czasem, pod wpływem sy
stemu nerwowego oraz bodźców zewnętrz
nych, na co się też i wszyscy późniejsi bada
cze zgodzili. Lecz większość uczonych przy
puszcza, że wydzielona substaneya jest cie
czą. Oddawna już wiadomo, naprzykład, że 
jeśli trochę mocniej naciśniemy palcem or
gany świecenia, to palec przez długi dosyć 

j czas (przez parę godzin) wysyła światło, 
a gdy światło zniknie, można palce zwilżyć, 
wówczas znów się ono ukaże. Ciecz ta, we
dług badań Phipsona, jest szarą kleistą ma
są, pachnącą jak  kwas kapronowy, Panceri 
zaś i Claus zapatrują się na nią, jako na pe- 

J  wną zawierająca tłuszcz wydzielinę. Próbo
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wano, czy analiza widmowa, nie da jakichś 
bliższych wyjaśnień. Już Pasteur w 1864 r. 
badał widmo światła, wysyłanego przez 
owady z rodzaju Pyrophorus (Cucuyo), lecz 
przekonał się, że jest ono ciągłe, bez żadnych 
pasm, a więc takie, jakie wysyła biały pro
mień, idący od rozpalonych ciał stałych 
i ciekłych. Doświadczenie powtórzyli Ge- 
wars i Diacon z tym  samym wynikiem. Ow
siannikow i Heinemann również zajmowali 
się tą kwestyą, lecz nie przysporzyli ża
dnych nowych danych. Szczególniej badał 
widmo Dubois. W edług niego, światło ro 
dzaju Lampyris jest bogate w niebieskie 
i fioletowe promienie, a ubogie w czerwone 
i żółte, lecz stosunek ten  zmienia się z natę
żeniem światła; samo widmo jest bardzo 
zresztą zależne od koloru św iatła—a wia
domo, że światło wysyłane przez rodzaj L am 
pyris jest niebieskawe, rodz. Pyrophorus— 
zielonawe, rodz. Luciola—żółtawe; nawet je 
den i ten sam osobnik może, podług Dubois, 
wysyłać rozmaite światło, co pozostaje n a 
turalnie w związku z widmem. Muraoki 
(1895) utrzymuje, że światło robaczka świę
tojańskiego zachowuje się jak  zwykłe, lecz 
otrzymane zapomocą filtracyi przez karton 
lub płytkę miedzianą. Promienie światła, w y
syłanego przez owady, mają własności, po
dobne do promieni Róntgena lub Beccjuerela.

Zaznaczymy jeszcze, że ciepło, wysyłane 
przez organy jest nadzwyczaj słabe. Światło 
licznych Pyrophorusów na możliwie najbliż
szej odległości nie okazywało żadnego dzia
łania na radyom etr lub term omultyplikator; 
dopiero za dotknięciem tego ostatniego przez 
organy świecenia nastąpiło bardzo słabe od
chylenie.

W  końcu nasuwa się pytanie, jakie korzy
ści świecenie zapewnia w walce o byt. Nie 
ulega tu żadnej wątpliwości, że fizyologiczna 
ta  czynność ma pewne znaczenie w doborze 
płciowym. Już  Newrport zauważył, że nie- 
zapłodnione samice znajdowały się w stanie 
nader niespokojnym, wysyłały bardzo silne 
światło, podnosząc przytem odwłok, jakby 
chciały zwrócić na siebie uwagę samców. 
Bongardt zrobił następujące doświadczenie: 
niósł raz w probówce samicę Lam pyris noc
tiluca: zebrało się wTokół sporo samców, choć 
zwykle trafiali się oni stosunkowo bardzo 
rzadko; gdy umieścił zaś samców wraz z sa

micami, te ostatatnie wysyłały tak silne 
światło, jakiego nigdy dotychczas nie udało 
się badaczowi obserwować. Zresztą, ogólnie 
wiadomo, że w okresie rozpłodowym siła 
światła jest największa. W ten sposób m o
żemy sobie wytłumaczyć zjawisko świecenia 
u dorosłych owadów; lecz czem je objaśnić 
u gąsienic i jajek? To też, podług Wielo
wieyskiego i Emerego, służy ono, jako śro
dek odstraszający wrogów; tego samego zda
nia jest również de Kerville. Wiadomo np. 
doskonale, że południowo-amerykańscy ;n- 
dyanie używają Cucuyo za środek ochronny 
przeciw napadom moskitów. Michelet znów  
opowiada, że w Ameryce południowej węd
rowcy umieszczają przy obuwiu świecące 
owady i w ten sposób odstraszają żm ije. 
Zasługuje również na wymienienie bardzo 
oryginalne postępowanie ptaka Tisserin - 
3'a: u wejścia do swego gniazda kładzie on 
bryłkę gliny, w którą w tyka świecącego 
chrząszcza. Wszystko to dowodzi, że wydzie
liny organów muszą posiadać pewne wła
sności, które odstraszają wrogów; Emery 
przypuszcza, że to zapewne jakiś nieprzyje
mny zapach powstrzymuje nietoperze i inne 
zwierzęta nocne od napadu na bezbronne 
owady.

Dotychczas więc samo zjawisko fiżyolo- 

giczne nie zupełnie zostało wyjaśnione, ana
tomiczną budowę organów, dzięki całemu 
szeregowi uczonych, znamy doskonale; nie 
mamy za to żadnych danych o mikroche- 
micznych zmianach, odbywających się w or
ganach—w tym więc kierunku jedynie mu
simy prowadzić dalsze badania.

S. Ster ling

N O W A  K O M ETA  19 0 5  A.

Odkrył ją  w gw iazdozbiorze Oryona p. Giaco- 
bini 25  marca r. b . zapomocą 4 0  cm refraktor.i 
obserw atoryum  w N izzy. N a początku kwietn 
kometa przedstaw iała się, jako m glista, nieco 
dłużona plamka, zagęszczona w środku, jasnością 
zaś dorów nyw ała gwiazdom  1 1 — 12 wielkości, 
m ogła w ięc być dostrzegana jed yn ie  w  obserwa 
toryaeh. Przesuw ając s ię  po sklepieniu niebie- 
skiem  z szybkością pozorną 1 x/2 raza większą, 
niż Słońce, kometa w eszła w krótce do gwiazdo
zbioru Bliźniąt, obecnie zaś św iec i w  W ielk ieJ 
N iedźw iedzicy . Z powodu oddalania się  komet' 
od Ziem i i od Słońca jasność jej zmniejsza su.
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ffciąż: już na początku maja led w ie , led w ie  mó- 
crlem ją dostrzedz przez sześeiocalow y refraktor 
Obserwatoryum uniw ersyteck iego w W arszaw ie, 
gdy na początku kw ietn ia  w idziałem  ją, zupełnie  
wyraźnie. G dyby kometa poruszała się po para
boli (jak ogromna w iększość — 4  na 5 — komet), 
to wkrótce już zniknęłaby dla nas na zaw sze, 
odszedłszy w nieskończoność, z której przyszła, 
i pozostawiając po sobie pamięć drobnej, n iepo
zornej komety.

Z rachunków inoich w yp ływ a w szakże, że dro
gą kumety nie je s t parabola, co odrazu zw iększa  
inte. es, jaki w nas budzi to nikłe ciało niebieskie.

/z. podstawę rachunku wziąłem 3 obserwacye: 
z dnia 26 marca, 8  i 2 8  kw ietn ia . Okazało się, 
że . lyby kometa poruszała się  po paraboli, to 
8 kwietnia m usiałaby się znajdować w odległości 
40" od miejsca, w którem ją  dostrzeżono. 40"  
jest to łuk n iew ielk i, nieco ledw ie w iększy niż 
Vr,o średnicy księżyca, a stanow iący ledw ie 1,/8000 
łuksi, przebieżonego przez kom etę w czasie od 26  
marca do 28  kwietnia; dla astronoma jednak róż
nic:; 40" m iędzy rachunkiem a obserw acyą jest  
duii. W iadom o, że pod w pływ em  ciążenia ku  
Słońcu ciała n ieb iesk ie w układzie słonecznym  
zakreślać mogą jed yn ie  hyperbołe, parabole i e li
psy : skoro kometa n ie  porusza s ię  po paraboli, 
to drogą jej musi b y ć  hyperbola lub elipsa. To 
pierwsze przypuszczenie ma za sobą bardzo małe 
pr '.dopodobieństwo, gdyż dotychczas nie stw ier
dzono stanowczo istnienia hyperbol m iędzy orbi
tami komet; drogą kom ety je s t  w ięc prawie na- 
pewno elipsa. R achunek da nam stanowczą od
powiedź na to; nie- om ieszkam y podzielić się  nią 
z ( ■ytelnikami ,,W szech św iatau. Rachunek po- 
wir' też, k ied y  spodziew ać s ię  można, powrotu  
komety.

! >odam, że krzyw a, po której porusza się ko- 
in- ‘a, różni się  nieznacznie od paraboli, gdyż ko
ni ia nie zboczyła dotąd bardzo daleko z drogi 
w;/.naczonej jej (z jednej obserw acyi p. Giacobi- 
nif o-o i dw u p. M ereckiego) w przypuszczeniu, że 
orhita jest paraboliczna.

Tad. Bnnachtewicz.

SPRAW OZDANIE.

P !- A n d r z e j  B e r e z o w s k i .  Szkice 0 ho- 
dowli w Niemczech południowych. N otatki 
z wycieczki uczniów studyum  rolniczego uniwer- 

‘-etu Jagiellońsk iego na w iosnę r. 19 0 4  do Ba- 
"arvi, W irtem bergii i B adenu. Kraków. W y 
dane nakładem autora i T ow arzystw a popie

rania polskiej nauki rolnictw a 1 905 .

N iewielka ta książeczka objętości 105  str. 
zawiera w sobie notatk i z w ycieczk i hodowlanej, 

tora odbyła się pod kierunkiem prof. hodow li 
• mleczarstwa, d-ra K leckiego. Celem w ycieczki 
! ' o zw iedzenie znakom itszych obór w Niem czech

południowych i zaznajomienie słuchaczów studyum  
rolniczego z hodow lą bydła  rogatego.

Oprócz osobistych wrażeń autora znajdujemy  
tu ciekaw e szczegóły , dotyczące urządzenia s ły n 
niejszych obór, ustaw y rozm aitych zw iązków  ho
dow li bydła  rogatego rasy pinzgauskiej, ałlgau- 
sk iej, sim m enthalskiej. N otatki d-ra B erezow 
skiego, w  których przytoczono w iele  danych licz
bow ych, dają nam przybliżone pojęcie o św ie t
nych w ynikach rozumnej i w ytrw ałej pracy nad 
podniesieniem  hodow li, o organizacyach łączących  
hodow ców  niem ieckich i o żelaznej energii, któ
rej ludność N iem iec południowych zawdzięcza  
swój w ysoki stan kulturalny. W iadom ości po
w yższe są bardzo pożądane, o ile mi się zdaje, 
dla hodowców polskich, pośród których idea  
zrzeszania się dotychczas je s t  bardzo mało rozw i
nięta.

Załączony przez autora na końcu książki skoro
w idz informacyjny podaje nazw iska inspektorów  
hodow lanych i w łaścicieli słynniejszych  obór ze 
wskazaniem  m iejscow ości, w którj^ch się  znaj
dują. Cz. St.

TOWARZYSTW O PRZYJACIÓŁ NAUK. 
W  POZNANIU.

Z wydziału przyrodników i techników.
Na posiedzeniu zwyczajnem  w ydziału  przyrod

ników i techników  T ow arzystw a Przyjaciół 
N auk dnia 16 maja, radca dr. F . Chłapowski 
przedstaw iał nadesłany przez K om isyę Fizyogra- 
ficzną zbiór chrząszczów krajow ych (Coleoptera). 
Zbiór ten przyszedł w  zamian za zbiór błonkó- 
w ek (H ym enoptera), po ś. p. Radoszkowskim , 
który T ow arzystw o Przyjaciół Nauk odstąpiło  
przed trzema laty  A kadem ii w  Krakow ie.

Zbiór chrząszczów krajowych, przeważnie gali
cyjsk ich , obejm uje 6 0  rodzin a około 3 0 0 0  ga
tunków. N ie w szystk ie te  gatunki zpajdują się  
tu u nas, lecz ty lko  te, co pochodzą z niżu sarma
ckiego. Galicya bowiem ma nadto osobną faunę 
górską, podobną do alpejskiej, i faunę w yżyn y  
podolskiej, z formami zbliżającem i się do nad
czarnomorskich, stepow ych. Mimo to przysłany  
nam zbiór ma dla nas w ielką wartość, a je s t  dzie
łem  dw uletniej pracy ś. p. R yb ińsk iego , któremu  
A kadem ia w ykonanie go zleciła . Z asłużyli się  
około n iego, zw łaszcza po śm ierci R ybińskiego, 
także prof. K ulczyński i inżynier Stobiecki. 
W  G alicyi od 5 0  przeszło la t zajęto się  fauną 
kołeopterologiczną i w ydano k ilka już katalogów. 
N ajdokładniejszym  był dotąd katalog 1 8 8 6  do
konany przez M. Łom nickiego, a w ydany nakła
dem Muzeum im ienia D zieduszyckich . Odtąd 
w każdym roczniku K om isyi Fizyograficznej ogła
szano nowo od kryte gatunki i rodzaje chrząsz
czów.

Z sąsiednich prowincyj monarchii pruskiej do
kładnie skatalogow ano chrząszcze w Prusach Za
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chodnich i Ś ląsku praskim . Już w  r. 1 8 8 5  w y
nosiły one d la P rus 3 2 5 6 , a dla Ś ląska 3 8 6 0  ga
tunków , niew liczając odmian.

W obec tego niem a w ątp liw ości, że i w naszej 
dzielnicy znajdą się  jeszcze chrząszcze, nie pom ie
szczone dotąd w katalogu. L icząc się  z tą  m ożli
w ością, zostawiono na nie w olne w  pudłach miej
sca. Pom im o istnienia w  Poznaniu tow . entom o
logicznego, prow incya nasza pozostaje w ty le  poza 
pow yżej wzmianko w anemi sąsiedniem i prowin- 
.cyami.

N o w y  nasz zbiór zaw arty je s t  w  3 0  dużych, 
w spaniałych pudłach w  kształcie dwutomowej 
książki. Ma w ięc 6 0  numerów na tych  pudłach. 
E tyk ietow an ie i  naszpilkow anie okazów , w ogóle  
stan ich, je s t  doskonale. Z oryentow ać się  w zbio
rze tym  łatw o.

U derzająca je s t  liczba m aleńkich, ledw o okiem  
dostrzeganych, chrząszczyków . W  naklejaniu  
tychże podziw iać należy mozolną pracę ś. p. R y 
bińskiego. P rzy każdym  okazie podane drobnym  
drukiem, gd zie  go znaleziono. O czyw iście są 
ty lko ow ady zupełnie w ykształcone; larw  (gąsie
nic) ich i poczw arek (zw ójek) niema danych. W ia 
domo, że różnice gatunkow e w larwach nieraz są  
tak drobne, że się ich nie dostrzega.

Dr. Chłapow ski zw racał szczególn ie u w agę na 
chrząszcze, przebyw ające u nas w  mrowiskach; 
najw ięcej takich gości m iędzy kusoskrzydłem i 
zbójkam i (Staphylin idae). J e st i  odrębny rodzaj 
C layiger, który m ieści się  w  m row isku m rówki 
rudej, i służąe mrówkom jako kantyna ozy apteka, 
utracił w zrok i zdolność sam odzielnego odżyw ia
nia się. O dżyw ianiem  jeg o  i je g o  potom stw a  
zajmują się  m rówki. N a aleokarynach dem on
strow ał zm iany gatunkow e pow stałe z biegiem  
czasu, skutkiem  przystosow ania s ię  do gatunku  
m rów ek, z którem i w sp ó łży ły . O tej „selekcyi 
am ikalnej“ pisał dużo ks. W asm ann, specyalista  
co do ow adów  m rów kolubnych (m yrmekofil), k tó
rego książkę o nowoczesnej b io log ii prelegent go 
rąco polecał.

D r. C hłapow ski zakończył sw ój w yk ład  poda
niem w skazów ek, w  jak i sposób najlepiej łow i 
się  i konserw uje chrząszcze i w ezw aniem  do zb ie
rania ich w celach pomnożenia naszych  zbiorów. 
W ezw anie to stosuje się g łów nie do m łodzieży, 
dla  której to zajęcie się je s t  dobre a zarazem po
żyteczne może b y ć  ogółow i.

KRONIKA NAUKOW A.

—  Hydroterm iczne w pływ y klim atu na czło
w ieka. P . W . F . T y ler  kom unikuje rezultaty  
sw ych  obserw acyj nad warunkam i, które czynią  
dla nas klim at dogodnym  lub niedogodnym . Za
m ieszkując w  Szanchaju i zajmując się  m eteorolo
g ią , w  ciągu la t w ielu  p. T yler zebrał w ie le  d a 
nych, na k tórych  podstaw ie w yw nioskow ał, że 
z w pływ ów  klim atycznych na stan sam opoczucia

człow ieka najw iększe znaczenie mają: temperatura 
i w ilgoć powietrza. Przyjm ując zero, jako stan 
dla człow ieka najdogodniejszy i  1 0 , jako wyraz 
warunków najgorszych, p. T y ler  wyprowadza 
dla określenia warunków danej miejscowości na
stępującą formułę:

S  — 1  . 2 (S — M) —  66
X — ^

(8  i M oznaczają stan term ometrów podczas suchej 
i w ilgotnej pór roku)

W p ły w  w ilgoci pow ietrza je s t  olbrz3Tmi. 
W  klim acie w ilgotnym  upał je s t  do niezniesienia 
a to d latego, że n ie możem y ochładzać organizmu 
przez ła tw e i obfite w ydzielan ie potu. W  Austra
lii, gd zie  klim at jest suchy, można pracować na
w et podczas tem peratury 4 6 °  C. w  cieniu; w Szan
chaju zaś, gdzie klim at je s t  w ilgotn y , już wobec 
33° C. życie  jest w prost niem ożliwe.

B y łob y  bardzo pożyteczne obm yślenie przy
rządu, dającego możność odpow iedniego łączenia 
danych term ometru i hygrom etru; prócz tego 
przyrząd ten  m usiałby jednocześnie wykazywać 
w pływ  ruchów powietrza, mających tutaj wielkie 
znaczenie. Jak  dotąd, jest to niem ożebne do wy
konania.
• (M onthly W eather R ev iew ) II. R.

— W pływ ciśnienia na oddychanie nasion 
kiełkujących. W iadom o, że ciśn ienie wpływa 
ujem nie na wzrastanie rośliny; ponieważ zaś 
z procesem  tym  w iąże się  blisko oddychanie, za
chodzi w ięc pytanie, jak  odbija się  ów czynnik 
zew nętrzny na tej funkcyi organizm u. Sprawę 
tę, dotąd nie w yjaśnioną, rozstrzyga obecnie 
p. Max L ew in , porów nawszy pom iędzy sobą iloś
ci C 0 2 w ydzielane z jednej strony przez nasiona 
kiełkujące w warunkach normalnych, z drugiej 
zaś przez poddane przytem  ciśnieniu. Liczby 
otrzymaną drogą analizy gazowej wykazują takie 
w ynik i doświadczeń:

1 ) C iśnienie mechaniczne, podobnie jak na 
wzrastanie, działa ujem nie też i na oddychanie 
rośliny. W szystk ie  nasiona pod tym  względem  
dały  jednakow e rezultaty, chociaż

2 ) na każdym  gatunku (używano grochu, fasoli 
łubinu, dyn i, bobu i t. d .) w pływ  ujemny ciśnie
nia odbija s ię  w innym  stopniu; n a  j e d n y c h  mniej 
słabo, na drugich siln iej. Ad. Cz.

(Ber. d. deut. bot. Ges. 23 1 9 0 5  str 100).

—  Chemotaktyzm plemników Isoetes japo-
nica. P rzyczynki do poznania c h e m o t a k t y z n m  

plem ników  roślinnych w  ostatnich czasach z j a w ia 

ją  się  coraz częściej. W  ,\ś 19 W szechśw iata po- 
daliśm y w yniki otrzym ane w tym  kierunku przez 
B . L idforssa, obecnie w ypada nam p r z e d s t a 

w ić treść poszukiwań K . Sh ibaty, także w y j a ś n i e 

niu tego zjaw iska pośw ięconych. W  tym  razu’ 
badań dokonano nad plem nikam i Isoetes j a p o n ic a  

(L ycopodinae heterosporae), i odrazu na w s t ę p i e  

zostało stw ierdzone, ż e  chem otaktyczne ruchy i('l> 
w yw ołuje specyficzn ie kw as jab łkow y i obojętne
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sole jego, przyczem  naw et w  rozcieńczeniu do 
0,00067$, czyli że zjaw isko przebiega tu z tego  
względu prawie zupełnie podobnie jak  u paproci. 
Izomerony optyczne kw asu  jab łkow ego i sole ich 
sprowadzają, też zupełnie praw idłow y przebieg  
zjawiska, z innych zaś zw iązków  organicznych  
i nieorganicznych (autor zbadał ich przeszło 70 )  
także obojętne sole kw asów  fum arowego, burszty- 
nowego i d- w innego t. j. tych , których budow a  
zbliżona je s t  do budow y kw asu jab łkow ego. 
Różnica między działaniem  tych ostatnich związ* 
ków a kw asu jab łk ow ego zachodzi w tein tylko, 
że roztw ory ich muszą być znacznie stężone  
w porównaniu z kw asem  jabłkow ym . Z ciał 
chemotaktycznie niedziałających trzeba m iędzy  
innemi w ym ienić kw asy: m aleinow y, stereoizom e- 
ron fumarowego, i am inobursztynow y a także 
ester dw uetylow y kw asu jab łkow ego i sukcyna- 
rnid.

Z wzrastaniem stężenia roztworu kw asu jabłko
wego następuje odw rócenie zjawiska: plem niki 
uciekają od otw orów  rurek w łoskow atych napeł
nionych danym roztworem , Shibata tw ierdzi, że 
działanie przyciągające anionów, (w  razie kwasu  
jabłkowego jon, C4H 50 5) zmienia się  w ted y  
w odtrącające. C hem otaktyzm  odjem ny sprowa
dza też działanie jonów  m etali ciężkich; tak  
plemniki odskakują gw ałtow n ie od otworu rurki 
włosko watej zawierającej roztwór o mianie 
/ lnoooo n -

Osmotaktycznych ruchów u plem ników  Isoetes  
podobnie j a k u  M archantia (p. W szechśw iat J\|» 19) 
autor nie stw ierdził.

Badano też w p ływ  środków  narkotycznych na 
chemotaktyzm plem ników  i stw ierdzono, że doda
nie do środow iska, w  którem one b y ły  um ieszczo
ne, b% w ody chloroformowanej lub 20% w ody  
nasyconej eterem  w yw ołuje u nich zupełny zanik  
wrażliwości na działanie chem otaktyczne kwasu  
jabłkowego i innych w yżej wym ienionych zw iąz
ków. Znacznie siln iej działają pod tym  w zg lę
dem nielotne narkotyki np. wodzian chloralu i t. d. 

(Ber. d. deut. bot. Ges. 2 2  190^  str. 478).
Ad. Gz.

~~ Istota działalności nerwów, a w łaściw ie  
Prądu przebiegającego przez nerw y dotychczas 
jest mało w yjaśniona. W  nauce oddawna panują 

a poglądy na tę  spraw ę. Z w olennicy jedne- 
z nich przypuszczają istn ien ie „płynu nerw o

wego" o w łasnościach elektrycznych. A nalogia  
•siniejąca m iędzy zjaw iskam i zachodzącemi 
" układzie nerw ow ym  a zjawiskam i elektryczne- 
1,11 nasunęła w ielu  uczonym  m yśl, że po nerwach, 

po przew odnikach, przebiegają istotn ie prądy  
tryczne. W iadom o, że zjawiska b io log iczne  

'zeczywiście są źródłem  elektryczności; wiadom o  
ze op., że  przecięcie m ięśnia lub podrażnienie 

nerwu w yw ołuje prąd identyczny z prądami 
zyuiywanemi ze stosu. Pomim o uderzającej 

aQalogii m iędzy przytoczonem i zjawiskam i, nie- 
J °bna jednak utożsam iać ich. Ń erw  w rzeczy- j

w istości je s t złym przewodnikiem  elektryczności; 
szybkość prądu pow stającego w  nerwach je s t  da
leko m niejsza od szybkości prądu elektrycznego; 
jeżeli podrażnienie elektryczne w yw ołuje skurcz 
m ięśni, to dzieje się  to nie skutkiem  bezpo
średniego przenoszenia się podrażnienia, ponie
waż ucisk nerwu, n ie pow strzym ujący prądu elek
trycznego, zatrzym uje pobudzenie; podrażnienia 
mechaniczne w yw ołują w  nerwach te same skutki, 
co i podrażnienie elektryczne.

K ilka  m iesięcy tem u p. M endelssohn w y g łosił 
nową hypotezę o istocie działalności nerwów  
opartą na znanych zjaw iskach elektrycznych, na
tury elektrolitycznej

Idea  elektronów, naładow anych elektrycznoś
cią i obdarzonych w łasnym  nadzwyczaj szybkim  
ruchem, w szczególności zaś jonów  elektrolitycz
nych, które w roztworach przenoszą ładunki do
datniej lub odjemnej elektryczności znalazła w łaś
nie m iejsce w hypotezie M endelssohna. Podraż
nienie nerw ów  w ed łu g  tej hypotezy b y łob y  pracą 
elektryczno - chemiczną. Zm ienność pobudzeń  
zależałaby od w ielkości, szybkości i ilości jonów  
jak  rów nież od przeszkód, napotykanych po dro
dze. Gz. St.

(R ev. Scient.).

—  Karbunkuł a wody gruntowe. Karbunkuł, 
jako choroba bydła , znany b y ł już w  czasach 
starożytnych; wiedziano już i w ów czas o udziela
niu się tej zarazy i ludziom. Sprawcą tej choroby 
je s t  w y k ry ty  przez Połlendera w  1 8 4 9  r. i przez 
I)avainea w 1 8 5 0  r. lasecznik (B acillus anthracis 
Cohn)., który przed śm iercią chorego zw ierzęcia  
znajduje się  pod postacią pręcików  szk listych  w e  
w szystk ich  częściach ciała. Zarazek w zięty  z cho
rego zw ierzęcia bezpośrednio n ie może rozwijać 
się w  c ie le  innego osobnika, gdyż laseczniki przy
ję te  z pokarmem pod w pływ em  soku żołądkow ego  
stają się  nieszkodliw em i. Główną przyczyną sze
rzenia się  zarazy je s t  zakopyw anie (zamiast palenia) 
trupów zw ierzęcych w  ziemi. L aseczniki, znaj
dując s ię  w  ziemi w  obecności tlenu w tem pera
turze 16 — 40° C. w ytwarzają zarodniki, n adzw y
czaj w ytrzym ałe na w szelk ie szkodliw e w pływ y  
zew nętrzne i przez rok zachowują zdolność do 
dalszego rozwoju. P rzedostaw szy  się  z w odą do 
przewodu pokarm owego zw ierząt przeżuw ających, ' 
zarodniki w skutek  sw ej odporności nie mogą być  
strawione przez sok żołądkow y, rozmnażają się  
przeto nadzwyczaj szybko i w ciągu 2 4  godzin  
w yw ołują śmierć.

B adania ostatnich lat w ykazały , że głów ną  
przyczyną szerzenia się karbunkułu są zw yk le  
w ody gruntow e. G dy w  1 8 9 3  r. w  pewnej m iej
scow ości szerzył się  karbunkuł, D iaptroptoff uznał 
za sied lisk o  zarazy w odę ze studni, n iezbyt g łę 
bokiej. Istotn ie , g d y  zbadany został muł w ydo
b yty  ze studni, pokazało się, że zawiera on n iezli
czoną ilość zarodników B acillus anthracis Cohn. 
P o zasypaniu owej studn i zaraza w krótce przesta
ła  się  srożyć. W ie le  innych faktów również
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stw ierdza przytoczony w yżej pogląd , że w ody ■ 
gruntow e są środow iskiem  epidem ii karbunku- 
łow ej.

(Prom .) Gz St.

—  W jaki sposób ptaki trzym ają się na
gałęziach. Zwyczaj ptaków  siadania na gałąz
kach, drutach i t. p. podczas odpoczynku lub snu  
ma dla nich tę  w ie lk ą  w agę, że odosabnia je  od 
w rogów , czatujących na każdym  kroku. Jedn o
cześnie jednak, zdaw ałoby się , grozi ptakow i upa
dek na ziem ię w  razie znużenia się  m ięśni kończyn. 
Jeżeli bow iem  uchw ycim y s ię  rękam i za belkę  
i zaw iśniem y na niej przez czas d łuższy, to po 
pew nym  czasie uczujem y zm ęczenie, a następnie  
m ięśnie zupełnie odm ówią nam posłuszeństw a. 
P tak  zaś z równą siłą  obejm uje gałązkę nad ra
nem, z jaką obejm ow ał ją  w  chw ili udaw ania się  
na spoczynek; przypadki zaś spadania ptaków  
zdarzają się  bardzo rzadko. W  ja k i sposób w y 
jaśnić tę  zadziw iającą osobliw ość?

P rzyjrzyjm y s ię  anatom ii kończyn ptasich. N a  
kończynie znajduje się, stosow nie do ilości palców  
(dw u lub czterech), od 3 0  do 3 6  m ięśni, k ieru: 
jących  w szystk iem i ruchami. Jeden  z nich za- [ 
czynający s ię  od kości łonow ej m iednicy, począt
kow o przedstaw ia się  d osyć  grubo, następnie  
jednak jako śc ięg n o — w postaci ta śm y — przylega  
do kości. Inne m ięśnie przebiegają  nad kolanem , 
ten zaś który zgina palce, przedziuraw ia opisany  
pow yżej m ięsień  udow y i łączy  s ię  z nim tak śc i
śle , że  w szelk i ruch jed n ego  z nich w yw ołuje po
ruszenie drugiego. M ięsień, zginający palce, 
b iegn ie w  dalszym  ciągu  ku napiętkow i, dzieli się  
na cztery ścięgna i idzie ku odpow iednim  palcom.

Teraz łatw o nam już w yjaśn ić , w  jak i sposób  
ptak obejm uje palcam i gałązkę. Ciężar ciała, 
zginając kończyny ptaka, w yw ołu je  naprężenie 
obu śc iśle  połączonych m ięśni i zmusza palce do 
objęcia gałązki. To nam jedn ak  w szy stk ieg o  nie 
w yjaśnia. Pomim o bow iem  tego, że sama pozy- 
cya ciała pow oduje napięcie m ięśn i i zajęcie pal
ców , m ięśnie po pew nym  czasie m ogłyb y  się  nieco  
rozluźnić, co spow odow ałoby upadek ptaka.

Jak iż zatem je s t mechanizm, pozw alający tak  
długo zachować owo napięcie m ięśni? Otóż słu 
ży do tego  specyaln y  przyrząd, sk ładający się  
z szeregu ja k b y  k linów  lub zasuw ek, udarem nia
jących w szelk i ruch śc ięg ien  palców .

Ścięgno każdego palca na dolnej sw ej po
w ierzchni ma pow łokę chrząstkow ą, na której 
znajduje s ię  szereg  rów noległych , poprzecznych  
row ków . Ś cięgn a  otoczone są pochwą; na ich 
w ew nętrznej stronie, zwróconej do pow łoki chrzą
stkow ej ścięgna, znajdują s ię  chrząstkow e żeber
ka, które pasują do ty lk o  co w spom nianych row
ków poprzecznych. Z azw yczaj każde żeberko  
znajdują się  poza lin ią rowka; z chw ilą  jednak, 
kiedym ptak siada, w skutek  naprężenia śc ięg ien  i ich 
cofnięcia się , row ki dochodzą do żeberek , które 
zagłębiają się  w row ki, jak  np. zęby i tryb y  kół

m aszynow ych. Przyrząd cały je s t  zamknięty 
dopóki ptak się n ie podniesie.

Podobne urządzenie zapew nia ptakom zupełne 
bezpieczeństw o siadania podczas snu na gałązkach 
lub drutach.

(Prom etheus ) H. R.

—  Karpie— obrońcy zw ierząt domowych.
Na karpie (Cyprinus carpio) w  ostatnich czasach 
zwrócono szczególną uw agę ze w zględu na v wią
zek, jak i zachodzi m iędzy ich rozpowszechnieniem 
a chorobą ow iec, w yw oływ aną przez motylicę. 
Choroba ta razem z ow cą obecnie rozpowszechniła 
się w e w szystkich  krajach E uropy, w Ameryce 
północnej, E gip cie , G renlandyi, Australii i t. d.; 
zapadają na nią n ie ty lko ow ce, lecz i inne zwie
rzęta przeżuw ające, następnie konie, osły, słonie, 
św inie, zające, króliki, w iew iórk i, a nawet i czło
w iek . W  A n g lii co rok gin ie około miliona owiec. 
Sprawcą choroby jes t, jak wspomniano wyżej, 
m otylica (Distomum hepaticum ), żyjąca przewa
żnie w przew odzie żółciowym . Składane tu ja
jeczka po pew nym  czasie przedostają się do kiszki, 
a stąd wraz z ekskrem entam i wychodzą naze- 
wnątrz, poczem  potoki w ody deszczowej unoszą 
jajka do rzek, jezior lub staw ów . W  wodzie 
z jajeczek  rozwijają s ię  ku liste  zarodki, okryte na 
pow ierzchni ciała m igaw kam i, przy pomocy któ
rych przez jak iś czas pływ ają. D alszy rozwój 
odbyw a s ię  w ciele drobnych m ięczaków (Limnae- 
us truncatulus), przeby'wający'ch w  znacznej ilo
ści w  w odach stojących pastw isk . Larwy tego 
pasorzyta pod postacią t. zw . cerkaryj opuszczają 
ciało ślim aka, pływ ają w w odzie, a następnie 
przytw ierdzają się  do roślin w odnych i znów prze
obrażają się. Owce i inne zw ierzęta, pożerając 
rośliny, połykają zarazem larw y m otylicy i w te11 
sposób zarażają się. M okre łąk i sprzyjają przeto 
rozpow szechnieniu się choroby; szczególniej jeżeli 
poprzerzynane są rowami, w  których chętnie 
przebyw ają m ięczaki. Zauważono, że w tych 
okolicach, gd zie  znajdujem y znaczną ilość karpi, 
choroba pośród ow iec znacznie zm niejsza się. lakt 
ten  łatw o bardzo daje się  objaśnić: karpie niszczą 
bardzo w ielk ą  ilość wspomnianych mięczaków, 
którem i s ię  żyw ią, i  w  ten sposób oczyszczają 
w odę, którą piją ow ce. Podobną przysługę wy
św iadczają i inne ryb y , np. karasie, węgorze; 
żaby, krety , kaczki, m ew y, rów nież należą 
obrońców zw ierząt dom ow ych i zw ierzyny w wal
ce ze szkodliw ym  pasorzytem .

(Prom .) Cz. Sł-

—  Kw estya przejścia c ia ł białkowych 
Z płodu na matkę. K w esty ę  tę  starali się roz
wiązać pp. K reidl i  Maudl w  ten sposób, ze 
w strzyk iw ali płodowi krew  i badali, czy' jej części 
sk ładow ć pojawiają s ię  organizm ie matczynym. 
W  tym  celu  brano do dośw iadczeń surowicę 
z krwi m atki, na podstaw ie znanego faktu, z> 
w surow icy każdego osobnika pod wpływem  kr«* 
innego gatunku pow stają ciała, rozpuszczają c‘a!
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ka krw i zwierzęcia obcego. D ośw iadczenia, czy 
nione nad ciężarnemi kozami, m iały zarazem od
pow iedzieć na pytanie, czy odbyw a s ię  przejście  
za trzv k n ię te j krw i od m atki do płodu. D ośw iad
c z e n ia  dały następujące w yniki: Jeżeli płód znaj
duje się we wczesnem  stadyum  rozwoju, lub gin ie  
od zastrzyknięcia krw i, w ted y  części składow e  
krwi zastrzykniętej przechodzą z płodu na matkę 
i tworzą tam przeciw ciała (hem olizyny). Jeżeli 
zaś mamy do czynienia z późniejszem  stadyum  
rozwoju, i płód dobrze przeniósł zastrzj'knięcie 
krwi, wtedy w  nim  sam ym  powstają przeciwciała, 
które biernie oddane b yw ają matce. W  ostatnich  
stadyach rozwoju płód może reagow ać na do
pływ krwi obcej w ytw arzaniem  substancyj uod
porniających. J eże li m atka otrzym a krew  obcego  
gatunku, w tedy w ytw orzone przezeń przeciwciała  
(hemolizyny) poczęści przechodzą b iernie do p ło
du, poczęści brak ich w  surow icy płodu. Z do
świadczeń tych w idać, że pew ne ciała we krw i, 
zbliżone do ciał b ia łkow ych , przechodzą z płodu  
na matkę. A. E.

(Naturw. Rund.).

—  Chorobę kapusty (Brassica oleracea) i po
krewnych jej roślin opisuje w  „Zentralblatt fur 
Bak teriologie “ p. F . C. H arrison. Sprawcą cho- 
rob'. jest lasecznik, nazw any przez Harrisona 
Bacillus oleraceae. L asecznik ten w ytw arza pro- 
teolityczne enzym y, diastazę i cytazę. Rozpuszcza  
on powoli żelatynę i częściow o peptonizuje mleko. 
Najbardziej zasługującem  na uw agę je s t  tw orze
nie się cytazy, która w yw ołuje rozpuszczanie się 
ścianek kom órkowych u roślin  chorych. Choroba 
szerzy się g łów nie skutk iem  zarażania ran, zada
wanych zw ykle przez ow ady, m ianowicie przez 
gąsienice kapustnika (P ieris brassicae). N ie  
mrusjszą szkodę w yrządzają i ślim aki przenoszące 
na i iście kapusty rozmaite m ikroby, a m iędzy in- 
nemi i wspom nianego lasecznika. M rówki i inne 
owady napadają w w ielkiej ilości na rzepę, po- 
zei ją części gnijące, a następnie zarażają bezw ąt- 
pieuia i inne rośliny. Cz. St.

Z psychologii dżdżownic, w  słynnych  
swych badaniach nad znaczeniem dżdżownic dla  
pól Darwin zauw ażył, że w ciągając obce przed- 
11110ty do sw oich kryjów ek zachowują s ię  one za
wsze w pewien określony sposób. L iście  lip y  są 
zwykle wciągane przez dżdżow nice u wierzchołka, 
ls<ne zaś rododendronu u nasady; ig ły  drzew  

'glastych, znajdujące się, jak wiadomo, po parze 
na skróconych pędach, b yw ają  w ciągane również 
u nasady; skraw ki papieru dżdżow nice ciągną za 
najbardziej spiczaste m iejsce. R ozm aite zachowanie 

dżdżownic w zględem  różnokształtnych liści
ladczy bezw ątpienia o w ysokim  stopniu rozwoju 

"‘stynktu, a D arw in  przypisuje naw et tym  roba- 
1,111 wysoki stosunkow o poziom inteligencyi; ba
nia jednak ostatnich la t, jak  wiadomo, stanow- 

występują, przeciw  poglądom , przypisującym  
' 'erzętom in teiigen cyę. Co dotyczę obserw a- 
>J Darwina nad dżdżow nicam i, to p-ni E . H auel

objaśnia zachowanie się  ich w  odm ienny nieco  
sposób. Spraw dzając dośw iadczenia D arwina, 
przekonała się ona, że dżdżow nice istotnie w cią
gają zaw sze nieuszkodzone liście  lipy za w ierz
chołek; to  samo jednak  byw a jeżeli liściom  lipy  
zostanie nadany sztucznie kształt liścia rododen
dronu. T e i inne dośw iadczenia w ykazały , że 
kształt liścia n ie  ma żadnego w pływ u na zacho
wanie się  dżdżownic; p-ni Hauel przypuszcza  
w ięc działanie podrażnienia natury chemicznej, 
ujawniającego się  w dw ojaki sposób: przez przy
ciąganie w okolicy w ierzchołka liścia  i odpychanie 
u nasady liścia. L iście  papierow e, z kształtu  
zazębienia podobne zupełnie do naturalnych, b y 
ły  ciągn ięte zawsze za w ierzchołek.

D ośw iadczenia robione z igłam i drzew ig la 
stych przemawiają za tem, że na zachowanie się 
dżdżow nic w tch przypadkach ma w pływ  d ecydu
jący  kształt liścia.

Poniew aż zdolność bezpośredniego rozpoznawa
nia kształtu  liści zapomocą odpow iedniego organu 
zm ysłu je s t  wyłączona, p. H auel przypuszcza we 
wspom nianych przypadkach wprost działanie od
ruchowe przez rozm aite, następujące jed n e po 
drugiem  podrażnienia. Tak np. robak pełzający  
w zdłuż pary ig ie ł lub skraw ka papieru w skutek  
stykania się  z brzegiem  i wierzchołkiem  zostaje 
w rozm aity sposób podrażniony; po długotrwają- 
cem podrażnieniu przez b rzeg liścia  następujące 
po nim odm ienne podrażnienie przez w ierzchołek  
może wyrwołać u robaka ruch odpow iedni.

(N aturw . R und.). Cz. St.

—  Granica mędzy grzybami a wodorosta
mi. G rzyby i w odorosty, niższe organizm y św iata  
roślinnego, różnią się m iędzy sobą, jak  wiadomo, 
przedew szystkiem  tem , że ostatnie posiadają ciał
ka zieleni, pierw sze zaś są ich pozbawione; lecz 
niektóre najniższe grzyb y, m ianowicie Phycom y- 
cetes i Schizom ycetes pod w zględem  rozwoju w y
kazują w  znacznym stopniu podobieństw o do 
pew nych w odorostów . W  ostatnich czasach po
znano ca ły  szereg organizm ów roślinnych, pozba
w ionych ciałek zielen i, b lizkich pod względem  
m orfologicznym  i rozw ojowym  do wodorostów; 
ze w zględu  na brak ciałek zielen i organizm y te 
zaliczone zostały do grzybów . Prof. L ud w ig  w y
odrębnia je  w oddzielną grupę, której nadał na
zw ę C aenom ycetes. N ależą do niej następujące 
gatunki: E ym yces Crienus Ludw . i L eucocystis 
Criei L udw ., następnie Prototheca Zopfii K riiger. 
Prototbeca moriformis K riiger, Synedra hyalina, 
Synedra putrida, E uglena hyalina i in. Jednym  
z najbardziej zasługujących na uw agę organiz
mów, zajm ujących pośrednie m iejsce m iędzy w o
dorostami a C aenom ycetes jest Chlorella yariega- 
ta, odkryta przez B eijerincka. Chi. yariegata  
tw orzy początkowo zupełnie bezbarw ne kolonie, 
które w yglądają zupełnie, jak  kolonie drożdży  
i podobne są zarazem do kolonij gatunków  Proto
theca. Hodowane na pożywkach piwnych kolo
nie Chi. var. po 2 — 3 tygodniach zabarwiają się
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na zielono, zpoczątku pó brzegach a następnie 
i w  środku. P o  kilkakrotnem  przeniesieniu na 
pożyw ki piw ne lub słodow e kolonie w ykazują  
typow e różnokolorowe zabarw ienie, przypom ina
jące barw ę pstrych liśc i klonu Badając przez 
mikroskop zielone części kolonij, możem y przeko
nać się, że sk ładają się  one z rozmaitej w ielkości 
komórek jednostajnie zielonych; w białych lub  
żółtych częściach kolonij znajdujem y komórki 
dw ojakie: bezbarw ne i jednostajn ie zielonaw e
bez w yraźnie zaznaczonych chrom atoforów. Ilość  
chlorofilu w  tych  ostatnich je s t  znacznie m niejsza  
niż w komórkach in tensyw n ie zabarw ionych na 
zieiono. K om órki dobrze odżyw iane zaw ierają  
dużo glik ogen u , który szczególn ie  w  komórkach  
bezbarw nych, podobnych do Prototheca, w y stę 
puje w  tak w ielk iej ilości, że zabarwiają s ię  one 
przez traktow anie jodem  na czerw ono-brunatny  
kolor. G likogen, oczyw iście , je s t  produktem

asym ilacyi dw utlenku w ęgla  w  chromotoforacli 
Chlorelli.

K olonie rozwijające się  z zielonej środkowej 
części starej kolonii, są zw yk le  zielone; powstają
ce zaś z części b iałych lub żółtych po 3 — 4  tygo
dniach są także białe lub żółte z domieszka ko
mórek zielonych: prędzej czy później jednak wy
stępują na takiej kolonii bez określonego porząd
ku plam y lub punkciki zielone; kolonie pozbawio
ne chlorofilu na piw nych i słodow ych pożywkach 
nie mogą b y ć  otrzym ane, rozwijają się jednak 
jak z zielonych, tak i z białych komórek na po
dłożach n iezbyt pożyw nych, np. na agarze z domie
szką nieznacznej ilości azotanu amonowego i fos
foranu potasu, kolonie m ieszane, pstre, składają
ce się  z zielonych, żółtaw ych i z w ielu  białych ko
mórek. Cz. St.

(Prom.).
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