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W ZAJEM NE STOSUNKI OWADÓW 
PASORZYTNYCH.

Nadmierne rozmnożenie się szkodliwych 
owadów zrządza nieobliczone szkody: całe 
plantacje roślin uprawnych znikają, pożarte 
przez setki i tysiące nienasyconych szkodni
ków; całe laśy zostają doszczętnie ogołoco
ne z liści, całe pnie stoczone aż do załama
nia się.

Człowiek, zagrożony w najżywotniejszych 
interesach swoich, stara się wszelkiemi spo
sobami zwalczyć tę plagę. Ale i natura sa
ma nie mniej gorliwie pracuje nad przywró
ceniem zachwianej równowagi, nie mniej gor
liwie staje w obronie roślin, którym  te szko
dniki grożą zupełną zagładą.

Ptaki owadożerne, ta  policya naszych la
sów i pól, przebiega je we wszystkich kierun
kach, skrzętnie wyłapując dorosłe owady 
i larwy oraz wyszukując ukrytych jajek. 
Skutecznie pom agają im w tej pracy owady 
drapieżne, karmiące się ciałem swych współ
braci i występujące w ten sposób w roli 
obrońców roślin.

Dla nich zjawienie się tych nieprzeliczo
nych rzesz szkodników nie jest plagą, jak  
dla roślin i człowieka, lecz przeciwnie cza
sem najobfitszego żniwa, najsutszych plonów 
i największej pomyślności. Rozmnażają się 
one wtedy najobficiej, a im staną się liczniej

sze, tem skuteczniej tępią tam te gatunki, aby 
wreszcie zniszczywszy je mniej lub więcej 
zupełnie, przygotować znów okres gorszych 
czasów dla siebie, a lepszych dla roślin. 
Równowaga w naturze zostaje przywrócona 
aż do nowego zjawienia się większej liczby 
owadów roślinożernych.

W  tępieniu ich obok gatunków drapie
żnych bardzo ważną i czynną rolę odgrywa
ją  gatunki pasorzytne, żyjące wewnątrz in
nych owadów i toczące ich ciała. Takim 
właśnie pasorzytnym  owadom zamierzamy 
poświęcić artykuł niniejszy.

Owady pasorzytne, żyjące w ciele innych, 
należą przeważnie do rzędu błonkówek (Hy- 
menoptera), a mianowicie do rodzin: blesko- 
tek (Chalcididae), tybelaków (Proctotrupi- 
dae) i gąsieniczników (Ichneumonidae). 
Mniej licznie spotykamy je wśród muchówek 
(Diptera) a także wśród chrząszczów (Coleop- 
tera).

W szystkie wymienione rodziny błonkówek 
należą do poddziału owadziarek (Entomopha- 
ga), posiadających zamiast żądła—pokładeł- 
ko, które im służy do wsuwania jajek w cia
ło ich ofiar.

Z tych błonkówek najważniejszą rolę od
gryw ają bleskotki (Chalcididae), malutkie 
owady, częstokroć mające zaledwie 2  mm 
długości a na ogół nie przekraczające 1 0  mm] 
odznaczają się one świetnym kruszcowym
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połyskiem i barwą najpospoliciej złocisto- i 
zieloną. Zjawiają się najliczniej ze wszy
stkich owadów pasorzytnych i tem  właśnie 
tłumaczy się ogromne ich znaczenie, ogromna 
rola w tępieniu innych owadów.

Pokrewne im tybelaki (Proctotrupidae) 
należą również do bardzo małych, ale posia
dają zwykle czarne ubarwienie. Niektóre 
z nich nie dosięgaj a naw et 1 mm  długości; 
o drobnym wzroście najlepsze pojęcie daje 
fakt, że w jednem  ja jk u  prządki (Gastro- 
pacha) znajdowano 1 2  rozwiniętych osobni
ków z rodzaju broiszka (Teleas embryopha- 
gus i laeviusculus), należącego do tej ro 
dziny.

Rodzina gąsienicznilców (Ichneumonidae), 
rozdzielana zazwyczaj na 3 (Braconidae, 
Evaniidae i Ichneumonidae genuinae}, obej
muje gatunki największe i najbai’dziej zna
ne, postaci wysmukłej, bardzo często z od
włokiem szypułkowatym. Chociaż jednak 
okazalsze wzrostem, odgryw ają one rolę 
mniej ważną od poprzednich, gdyż nie są tak  
mnożne i z tego powodu nie ukazują się nigdy 
w tak  wielkiej liczbie osobników, nie mogą 
więc tak skutecznie tępić innych owadów.

Z muchówek (Diptera) do takich pasorzy- 
tów należą niektóre przedstawicielki rodziny 
much (Muscidae); najbardziej znanym  z nich 
jest rodzaj rączyca (Tachina), podobny 
wogóle do zwykłej muchy pokojowej, ale I 
z odwłokiem opatrzonym szczeci nkowatemi 
włoskami. I  one nieraz szerzą ogromne 
spustoszenie wśród innych owadów, naogół 
jednak nie dorównywają pod względem zna
czenia błonkówkom pasorzytnym.

Chrząszcze pasorzytne mają znaczenie je 
szcze podrzędniejsze.

Przebieg życia tych wszystkich pasorzytów 
jest mniej więcej jednakowy: wszystkie one 
żyją w swym gospodarzu i karm ią się jego 
sokami w taki sposób, że gospodarz nigdy 
nie ginie odrazu, ale żyje dłuższy czas. Ofia
rą  ich padają wyłącznie niedorosłe owady: 
jaja, larwy lub poczwarki, a i sam pasorzyt 
spędza w ciele gospodarza jedynie swą mło
dość, okres larwy, poczem stoczywszy go 
doszczętnie, przeobraża się w poczwarkę, aby 
następnie jako owad doskonały, pędzić życie 
na wolności.

Samice pasorzytnych błonkówek wyszuku- j  

ją  odpowiednich jaj, larw  lub poczwarek

i nakłuwając ich skórę pokładełkiem, wpu
szczają pod nią jedno lub kilka jajek. Z ja
jek lęgną się larwy, które karm ią się sokami 
gospodarza. Larwa, opadnięta przez te pa- 
sorzyty, pozornie nie różni sięniczem od zdro
wej: porusza się i je, jak  zwykle; czasami na
wet zdąży przekształcić się w poczwarkę. 
Larwa jednak ginie prędzej lub później, 
zwykle wtedy, gdy i napastująca ją  pase
rzy tna zdążyła przekształcić się również w po
czwarkę. Skóra jej albo jej poczwarki 
stanowi wówczas powłokę, otaczającą po
czwarkę pasorzyta. A  gdy nadejdzie czas 
ostatecznego przeobrażenia się, to z poczwar
ki gospodarza, zamiast niego, wydobywa się 
owad pasorzytny. Czasami zresztą larwa 

I pasorzyta już przed przekształceniem się 
w poczwarkę wygryza otwór w skórze go
spodarza i przeobraża się na zewnątrz.

U rączyc samice wogóle nie składają ja j 
w ciele swych ofiar, ale wprost na ich skó
rze i dopiero wylęgłe larwy wświdrowują się 
do wewnątrz.

Istnienie innych pasorzytnych owadów jest 
ściśle związane z danemi gatunkam i gospo
darzy, a to dlatego, że każdy z nich jest dość 
wybredny pod tym  względem i nie może 
składać jaj na pierwszej lepszej spotkanej 
larwie. Większe gatunki muszą poszukiwać 
większych gospodarzy; samice opatrzone 
krótszem pokładełkiem nie mogą składać 
jaj w ciele gąsienic kosmatych ani w takich, 
które są ukryte w łodygach lub pniacli 
Wogóle zresztą istnieje tak ścisła zależność 
między gospodarzem a jego pasorzytem, że 
larwa pasorzyta może rozwijać s ię  pomyślnie 
jedynie w ciele pewnego gatunku lub co naj
wyżej blizko z nim spokrewnionego.

Stanowi to dość poważną przeszkodę w ich 
rozmnażaniu się: dopóki bowiem owad, na któ
rym dany gatunek pasorzytuje, znajduje się 
w ilościach niezbyt znacznych, dopóty i paso
rzyt nie mogąc znaleść dostatecznej ilości ży- 
wicieli, rozmnaża się słabo, chociaż naogól 
odznacza się większą płodnością od swego 
gospodarza,

Ale ńiechajno tylko gospodarz z jakich
kolwiek powodów zjawi się w wielkiej licz
bie, jak  to . bywa nieraz z owadami szkodli- 
wemi, pasorzyt jego znajduje wówczas nad
zwyczaj pomyślne warunki do rozwoju, 
a wobec właściwej sobie płodności mnoży się
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tak szybko, że wkrótce przewyższa znacznie 
ilością swych gospodarzy, a szukając coraz 
to nowych ofiar na składanie jajek, z konie
czności zaraża wszystkie lub prawie wszystkie 
owady z danego gatunku. Wówczas niema 
praw ie sposobu znaleźć jednę bodaj larwę go
spodarza bez pasorzytów wewnątrz. Giną 
więc owady-gospodarze, ustaje klęska, ale też 
i dla pasorzytów kończą się dni pomyślności.

Gdy lasy nasze opadną w wielkiej liczbie 
liszki żagnicy mniszki (Psilura monacha) 
i już nie wiemy, jak  przenieść tę klęskę, po
ciechę dla nas powinno stanowić ukazanie 
się większych ilości much w lasach. W praw
dzie mogą to być zwykłe niepasorzytne 
gatunki, ale mogą być i rączyce. Otóż jeżeli 
przekonamy się, że są to wyłącznie lub prze
ważnie rączyce, możemy być pewni, że ko
niec klęski już się zbliża i że ustanie ona 
wi.rótce nawet bez naszej pomocy: szkodnik 
sam wyhodował bicz na siebie, sam wykar- 
mił mściciela za pożarte rośliny.

W Holandyi w latach 1844 i 1845 sówka 
zn ana strzygonią choinówką (Panolis pini- 
j erda) szerzyła ogromne spustoszenia w la- 
s eh na przestrzeni (w jednej tylko prowincyi 
Gelderland) przeszło 2000 ha, z czego 985 ha 
zniszczyła ona doszczętnie. Klęska szerzyła 
się przez dwa lata, ale w trzecim (1847) lasy 
k-yły już prawie zupełnie wolne od tej sówki, 
tak, że jedynie z trudnością można było 
znaleźć latające w pojedynkę okazy. Było to 
zasługą rączyc (Tachina glabrata), które roz- 
Janożyły się tak  nadmiernie w drugim roku 
klęski, że odrazu podcięły ją  u korzenia,

AYidaćz tego, jak  wielkie znaczenie w przy
rodzie i w jej równowadze m ają owady 
pasorzytne i jak  nieocenione przysługi w y
świadczają nam one w walce z różnemi 
szkodnikami ze świata owadów, jak  pocze
sne miejsce należy się im w szeregu stworzeń 
pożytecznych nie tylko z punktu widzenia 
ludzkiego, ale i dla utrzym ania równowagi 
między światem roślinnym a zwierzęcym.

Nie należy jednak być zbyt skorym w wy
prowadzaniu wniosków, a zwłaszcza w ich 
uogólnianiu. Pożyteczności takich owadów 
pasorzytnych nie można kwestyonować, nie 
Można jej atoli rozciągać na wszystkie ich 
gatunki, znaczna ich ilość bowiem, nie trosz
cząc się wcale o to, jak  się na to zapatrywać 
będą ludzie i rośliny, obiera sobie mieszkanie

nie w ciele owadów roślinożernych, ale wła
śnie w ciele innych pasorzytnych. Są to 
więc pasorzyty pasorzytów, czyli tak  zwane 
pasorzyty drugiego rzędu. Z ochronicieli 
roślin i pomocników człowieka stają się one 
szkodnikami i wrogami.

To jeszcze mniejsza, ale co gorsza, że są 
to szkodniki tajne, trudne do uchwycenia, 
bardzo często uchodzące właśnie za sprzy
mierzeńców i sojuszników, a nie za wrogów.

Bo wyobraźmy sobie, że w ciele jakiej 
szkodliwej liszki złożył swe ja jka  owad paso
rzyt, i w nich wylęgły się jego larwy. Na
stępnie w ciele tych larw  złożył znów jajka 
jaki ich pasorzyt. Larwy stoczyły swego 
gospodarza i przekształciły się pozornie po
myślnie w poczwarkę, ale tylko pozornie, bo 
właściwie zostały one również stoczone przez 
swych pasorzytów i skóra ich poczwarki nie 
kryje już w sobie m ateryału dla własnego 
owadu ale dla tego pasorzyta, który pożarł 
liszkę. Ostatecznie też wychodzi z poczwar
ki me właściwy jej owad, ale jego pasorzyt.

Tymczasem właśnie bardzo łatwo wziąć 
tego pasorzyta drugiego rzędu za pierwszo
rzędnego i dojść do wniosku, że to on zni- 
szczj7! szkodliwą liszkę, gdy w rzeczywisto
ści zabił on jej wroga i w ten sposób ułatw ił 
życie innym  takim  samym liszkom. Gotowi 
też jesteśmy nieraz uważać tego szkodliwe
go pasorzyta za owad pożyteczny dla nas 
i dla roślin.

W yjaśnim y tę rzecz w kilku przykładach 
wziętych z artykułu prof S a ja 1), który po
daje w nim własne i cudze spostrzeżenia nad 
owadami pasorzytnemi.

B. Dijalcowslci
W )

O STA NIE TERMICZNYM 
PO W IERZCH NI ZIEM I W ZW IĄZKU 

Z ZACHODZĄCEMI NA N IE J 
ZJA W ISK A M I GEOLOGICZNEMI.

Przez Leonarda Jaczewskiego.

( Dokończenie).

III.
P r z e g l ą d  d a n y c h  o t e m p e r a t u 
r z e  w i e r z c h n i e j  w a r s t w ' y  z i e m i .

W  roku 1903, uczony angielski Geikie 
ogłosił już w trzecim wydaniu swoję znako-

!) D as S tud ium  der Schm arotzenden Insecten . 
P rom etheus .Ns 779  i 780.
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mi tą Text-Book of Geology. W  tymże sa
mym roku, szwed Arrhenius dał nam prze
śliczną fizykę kosmiczną. Obadwaj ci ucze
ni wskazują, że na niewielkiej głębokości od 
powierzchni ziemi istnieje warstw a, na któ
rej tem peraturze nie odbijają się roczne 
zmiany tem peratury powietrza. Gfeikie tw ier
dzi, że w um iarkowanych szerokościach ge
ograficznych warstwa taka  znajduje się na 
głębokości 60 — 80 stóp ang., a Arrhenius 
przypuszcza, że głębokość znajdowania się 
takiej w arstw y w rzadkich wypadkach mo
że wynosić więcej niż 2 0  m.

W  powołaniu się na te dwie gwiazdy na
uki o fizyce ziemi, znajduję aż nadto wy
mowny dowód, że przypuszczenie o istnieniu 
owej bezwzględnej, neutralnej pod wzglę
dem stanu cieplikowego w arstw y ziemi sta
ło się pewnikiem naukowym. Postarajm y 
się przekonać na czem jest oparty ten pewnik 
naukowy.

W  grudniu 1760 roku Cassini starszy za
wiesił w piwnicy obserwatoryum astrono
micznego w Paryżu, mającej głębokość 28 m, 
czuły term ometr. Do września 1772 roku 
stałe obserwacye tego term om etru dowiodły, 
że w ahania się tem peratury  w piwnicy, 
w ciągu całego tego okresu czasu nie wyno
siły więcej niż 0,02° R. Cassini doszedł do 
wniosku, że w piwnicy m am y tem peraturę 
stałą.

Boussingault podczas swoich podróży w 
krajach podrównikowych doszedł do wniosku, 
że w pobliżu rów nika w arstw a ze stałą tem 
peraturą  znajduje się na głębokości jednej 
stopy i że tem peratura tej warstwy odpowia
da średniej tem peraturze rocznej powietrza 
w danej miejscowości. Quetelet w 1834 ro 
ku zorganizował obserwacye nad tem peratu
r ą  ziemi w Brukseli, a w  1837 roku ogłosił 
drukiem ciekawy bardzo w danej kwestyi 
m emoryał.

Korzystając z obserwacyj dokonanych po
przednio w Edynburgu, w Upsali, w Zurichu, 
Strasburgu i Paryżu doszedł on do wniosku, 
że w arstw a ziemi dla której roczne wahania 
nie są większe niż 0,01° R ., w oznaczonych 
miejscowościach znajduje się na rożnych 
głębokościach, i tak  np. w E dynburgu  na głę
bokości 58,3 stóp, a w S trasburgu na głębo
kości 81,0 stóp.

W ild w 1878 roku dowiódł, że twierdze

nie Boussingaulta było błędne i że nawet 
w ziemiach podrównikowych, gdzie roczne 
am plitudy tem peratury powietrza są nie
znaczne, amplitudy owe, t. j .  wahania tem
peratury  powietrza muszą się odbijać w zie
mi do głębokości około 6  m. Za średnią głę
bokość do jakiej sięgają zmiany temperatury 
na powierzchni Wild przyjął 30 m, a wieko
we wahania tem peratury, jego zdaniem, mo
gą się odbijać na głębokości do 1 0 0  m.

Badania nad tem peraturą powierz chni zie
mi mają już poza sobą okres półwiekowy. 
W  obecnym czasie może najdokładniej i naj
szerzej są one prowadzone w Rossyi, co jest 
zasługą niedawno zmarłego w Zurichu Wilda, 
który w ciągu 25-letniego kierownictwa swe
go meteorologią w Rossyi, postawił tę gałęź 
wiedzy w tem państwie istotnie nadzwyczaj 
wysoko. Wild prowadził swe obserwacye na 
stale przyjętych przez się głębokościach 0 ,2 ; 
0,4; 0,8; 1,6 i 3,2 m.

Anglicy, jak na swoich wyspach, tak 
również i w Indyach wschodnich mocno zaj
m ują się tą  sprawą, ale nie zachowują żadne
go stałego system atu co do głębokości. 
Znaczna większość ich pomiarów ogranicza 
się głębokością od 4 do 6  stóp. Niemcy urzą 
dzili śliczną stacyę w ogrodzie botanicznym 
w Królewcu; w Berlinie dla celów sanitar
nych mierzą tem peraturę ziemi w 1 2  róż
nych punktach miasta. Urządzili także sta- 
cye na polach i w lasach, ażeby przekonać 
się jak  reagują na promienie słoneczne różne 
gatunki ziemi i jak i wpływ w tym  względzie 
wywiera kultura ziemi.

We Erancyi, w Paryżu Becquerelowie od 
dawna mierzą tem peraturę ziemi do głębo
kości 36 m zapomocą swych termometrów 
elektrycznych. Ameryka, o ile mi wiadomo, 
mało zajmuje się tą  sprawą. Japonia ma 
śliczną stacyę w Nagoy.

Z tego ogólnikowego wyliczenia wypada, 
że względem zbadania cieplikowego stanu 
powierzchni ziemi zrobiono już niby dosyć 
dużo, a jednakże, jeśli te  dane złączymy 
w jednę całość, to  suma wypadnie dość smu
tna. Otóż na załączonej tablicy podaję taką 
sumę. Jako  składniki weszły do niej wszy
stkie prawie dane posiadające dla nas po
ważną wartość. Dane rozłożyłem w po
rządku z północy na południe, t. j . w po
rządku zmniejszającej się szerokości g e o g ra -
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ficznej, przyczem starałem się nie opuszczać ) 
danych  wysuniętych najbardziej na północ j  

i na południe i z drugiej strony z głębszych 
obserwacyj opuściłem tylko Lizbońskie, gdyż 
nie mogłem dostać ich oryginału.

Spojrzawszy na naszę tablicę widzimy, że 
kolumny jej, w których podaliśmy średnie 
temperatury roczne ziemi na pewnej głębo
kości, są bardzo słabo zapełnione przez cy
fry. W idzimy dalej, że główna masa danych 
ześrodkowuje się w środkowych szerokoś
ciach geograficznych, że na południowej 
półkuli obserwacyj podobnych prawie nie 
posiadamy, że głębokości, jakich one sięgają 
są bardzo nierównoznaczne i nie wielkie. 
Jeśli zwrócimy się bezpośrednio do liczb to 
i one nie dają nam możności wyprowadze
nia jakichś wniosków ogólnych. Na Saga- 
styrze, w Irkucku, gdzie średnia tem peratu
ra roczna powietrza jest odjemna, tempera- i 
tura powierzchni ziemi jest niższa, niż tem
peratura powietrza, w Sodankyla mamy zja
wisko odwrotne. Zm iany tem peratury nie 
zdają się być w żadnym związku ze zmianą 
głębokości. Tak np. dla Pawłowska zmiana 
tem peratury na jeden centym etr głęboko
ści wynosi 0,0044° C., dla Ekaterynburga 
0,0071°, a dla K alkuty 0,0049°. Niedość te- 
;;o tablica każe nam wyprowadzić wniosek, 
że bynajmniej niema jakiegoś stałego wzra
stania tem peratury w miarę wzrastania głę
bokości. W  Kijowie pod warstwą ciepłą m a
my warstwę chłodną, toż samo w Japonii 
w Nagooya. Dalej pomiędzy warstwami cie- 
płemi znajdujem y warstwy chłodniejsze; ma 
to miejsce np. w Paryżu na głębokości 31 m , 
w Harestock i w innych punktach.

Jeśli zamiast przytoczonych wyżej śred
nich danych weźmiemy oryginały obserwa
cyj) to przekonamy się o istnieniu następują
cego niezmiernie ważnego faktu.

W Paryżu zaznaczono, że na głębokości 
31 m roczne wahania tem peratury stale wy
noszą 0,15° C., na głębokości 36 m średnia 
temperatura za 12 lat wynosi 12,44° C., 
a w niektórych latach sięga ona 12,52°.

Jaipur w Indyach na głębokości 12,81 m 
roczna amplituda sięga 0,16°; w Królew
cu, gdzie mamy term om etr na głębokości 
‘•53 m. wahania się tem peratury wynoszą 
1,77° C.

Otóż wszystkie te dane pouczają nas, że

jeszcze nigdy i nikomu bezpośrednią obser- 
wacyą nie udało się stwierdzić, że istnieje na 
pewnej głębokości warstwa ziemi, gdzie tem 
peratura niezmiennie pozostaje stałą. Zatem 

1 i twierdzenie o istnieniu neutralnej pod 
| względem termicznym warstwy dostało nam 
I się w spadku po Cassinim i Boussingaulcie 

i dotąd krytycznie nie zostało ocenione.
Gdy badają tem peraturę zwierzchniej w ar

stwy ziemi, to nigdy prawie nie zwracają 
należytej uwagi na fizyczne własności g run 
tu, w jakim  te obserwacye są dokonywane. 
W yjątek stanowią obserwacye w Edynburgu, 
następnie prace Homena i najnowsze Schu
berta. Ztąd to i wszelkie obliczenia przedsię
brane w celu uogólnienia danych tych obser
wacyj pozbawione są istotnej podstawy real
nej, a wypadkową jej jest oznaczenie prze
wodnictwa cieplikowego nieokreślonych bli
żej ciał, jako to: piasek, glina, skała. W  takim 
nawet kierunku prowadził swe wnioski i tak 
znakomity i ścisły badacz, jakim  był Wild.

Zdaniem mojem badania nad tem peraturą 
powierzchni ziemi powinny być radykalnie 
zreformowane. Potrzeba takiej reformy wy
pływa i z teoretycznych dociekań Bezolta, 
o których powiemy nieco niżej.

IY.
S t o s u n k i  t e r m i c z n e  w w o d a c h  po
k r y w a j ą c y c h  p o w i e r z c h n i ę  k u l i  

z i e m s k i e j .
Ląd stały zajmuje 26,6$ powierzchni zie

mi, reszta jest ukryta pod masami wód mor
skich. Słuszną zatem jest rzeczą, ażeby, gdy 
mówi się o term icznych stosunkach ziemi, 
jako takiej w całej swej masie, nie pominąć 
danych zdobytych podczas badań zbiorników 
wody.

Badania nad tem peraturą oceanów sięgają 
głębokości 9000 »  t . j .  sięgają cztery i pół 
raza głębiej, niż badania na lądzie stałym.

Dokonane do tego czasu pomiary wskazu
ją, że roczne wahania się tem peratury na po
wierzchni sięgają w wodzie do głębokości 
nie większej, niż 300 — 400 m, a poniżej tej 
głębokości tem peratura wody oceanów stale 
się zmniejsza. Przyjm ują, oczywiście na za
sadzie obserwacyj, że tem peratura wody głę
bin oceanu nawet w sferach około równika 
wynosi około 2° C. W  morzach północnych, 
jak  to wykazały pomiędzy innemi i badania
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Nansena, jest ona niższa od zera. Ale nawet 
i w  morzach podzwrotnikowych znajdowano 
tem peratury również bardzo nizkie i na po
łudniowej półkuli zanotowano tem peraturę 
—0,1 pod 14° 15' sz. połudn. i 137° 37' dł. ws.

Inaczej rzeczy stoją, gdy zwrócimy się do 
mórz odosobnionych, zam kniętych lub tylko 
zapomocą wązkich cieśnin łączących się 
z oceanem.

Morze Śródziemne, stosunkowo lepiej, niż 
inne zbadane, dostarcza nam w tym wzglę
dzie liczb ciekawych. W iadomo, że w cieśni
nie Gibraltarskiej mamy głębokości sięgają
ce zaledwie 400 m, że E uropa z A fryką łą
czą się w tem miejscu zapomocą podwodne
go wązkiego przesmyku, z którego obu stron 
mamy znaczne bardzo głębokości. Otóż jeśli 
z obu stron cieśniny G ibraltarskiej robić bę
dziemy pom iary tem peratury  wody, to oka
zuje się, że do głębokości 400 m  iw  A tlan ty
ku i w  morzu Śródziemnem m am y tem pera
tu ry  jednakowe. Na większych głębinach od- 
razu rzuca się nam  w oczy ogromna zmiana 
w stosunkach term icznych wód obu zbior
ników.

W  oceanie tem peratura wody opada znacz
nie, na głębokości 2 0 0 0  m  rów na się ona 
3,3° C., a na 4000 m wynosi 2°. W  morzu 
Śródziemnem na wszystkich głębokościach 
pozostaje stałą i trzym a się na 12,7° C.

Niedawno bardzo, ze względu na akcyę 
wojenną pochłaniały uwagę naszę wyspy 
Filipińskie. W śród pierścienia tych wysp 
mamy wewnętrzne głębokie morze Zulu. Od 
oceanu Spokojnego oddziela je  tam a podwo
dna, niedosięgająca powierzchni wody o 800 
w. W  głębinach morza Zulu panuje stała 
tem peratura 10,2° C.

Jeśli teraz zwrócimy uwagę na średnie 
roczne tem peratury na powierzchni panują
ce na morzu Śródziemnem i morzu Zulu to 
okaże się, że pierwsze z nich leży w pasie 
pomiędzy rocznemi izoterm am i 16° i 2 0 °, 
a drugie ma średnią tem peraturę roczną na 
powierzchni 26° 0 .

Oba zatem morza posiadają tem peraturę 
wyższą, niż tem peratura oceanu, ale jedno
cześnie niższą niż tem peratura przylegającej 
do nich w arstw y powietrza. W  każdym je 
dnak razie te mniej więcej zamknięte zbior
niki wody pod względem term icznym  odbi

j ą  31

jają w sobie ogólne warunki klimatyczne 
odpowiedniej szerokości geograficznej.

Nizką tem peraturę głębin oceanu star an o się 
sobie wytłumaczyć w ten sposób, że w ody 
oceanów podbiegunowych, oceanów zimnych 
bardzo, z wodą o tem peraturze poniżej zera 
(słona woda nie zamarza jeszcze w tempera
turze —2° C.) przesuwają się, płyną ciągle 
po dnie oceanu w kierunku do równika 
i, mieszając się z wodą ciepłą tych stref, wo
góle znacznie obniżają tem peraturę całej m a
sy wody. Sprawdźmy to zapomocą prostych 
obliczeń.

Utalentowany rossyjski meteorolog, Wojej- 
kow, dowiódł, że średnia tem peratura w ody 
oceanów w pasie pomiędzy 2 0 ° sz. pół. i 2 0 ° 
szer. połud. wynosi 4° 0. Izoterm y roczne 
+  4° C. układają się na obudwu półkulach 
mniej więcej na równoleżnikach 50°. P rz y 
puśćmy, że wkoło biegunów do równoleżni
ków 50° nie mamy zupełnie lądów stałych, 
a że te części ziemi są zajęte jedynie przez 
zimną bardzo wodę oceanów. Odpowiednie 
obliczenie wskaże nam, że suma powierzchni 
wody około biegunów, obliczona na podsta
wie wyżej przytoczonego założenia, ma się 
do reszty powierzchni ziemi, jak  0,936 do 
3,064. Zważmy dalej, że wedle tablicy Til- 
lo w pasie środkowym pomiędzy równoleż
nikami 50° powierzchnia wody wynosi 63,5$ 
całej powierzchni.

Przyjm ijm y jeszcze, że głębokość oceanu 
jest wszędzie jednakowa, a otrzymamy w te
dy, że objętość wód oceanów podbieguno
wych po za 50° sz. geogr. będzie dwa razy 
mniejsza aniżeli objętość wód w pasie środ
kowym. Cały rachunek prowadziliśmy z o- 
czywistą przesadą na korzyść okolic podbie
gunowych. Gdyby zasób danych p o z w a la ł 

nam  zrobić ścisłe obliczenie, okazałoby się 
z pewnością, że liczbę co najmniej dwa razy 
zawielką otrzymalibyśmy dla objętości wo
dy około biegunów.

H ann obliczył, że średnia temperatura 
roczna warstwy powietrza przylegającej do 
powierzchni ziemi dla całej kuli ziemskiej 
wynosi 15°. Taką zatem średnią temperatu
rę roczną powinnyby mieć i masy wody. 
Ażeby wodę, posiadającą tem peraturę lo 
oziębić do tem peratury 4°, potrzeba dodać do 
niej około trzech objętości wody o tempera
turze 0 °. Powyżej przytoczone zestawieni3.

W S Z E C H Ś W IA T
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dow odzą nam namacalnie, że na kuli ziem
skiej niema, a przynajmniej nie powinnoby 
być takich mas zimnej wody, oczywiście, że 
nasze rozumowanie byłoby ścisłą konsekwen
cją przypuszczenia, że w środku ziemi po
sia d am y  niewygasające źródło ciepła.

Posiadamy jednakże jeszcze inne dowody 
wykluczające możność oziębiania się znacz
nego wód oceanów podzwrotnikowych za
pomocą domieszki wód podbiegunowych.

Jeśli zwrócimy oczy w stronę oceanu L o 
dowatego północnego, to nie trudno nam 
zauważyć, że ocean ten tworzy właściwie 
morze zamknięte. Pomiędzy półwyspem 
Skandynawskim a G-renlandyą mamy wy
soką tam ę podwodną, a więc z Atlantykiem  
łączność zimnych wód północy musi się 
ograniczać przeważnie warstwami zwierzch- 
niem i. Cieśnina Berynga również nie sprzy
ja energicznej wymianie. Tylko morze Lo
dowate około bieguna południowego może 
w danym razie przyjść na pomoc wyżej przy
toczonej hypotezie, ale ilościowa strona 
przypuszczenia jeszcze bardziej traci na w ar
tości przekonywającej.

Kerner dowodzi, że od czasu epoki sylu- 
ryjskiej średnia tem peratura powierzchni 

ni prawie że nie uległa zmianie. W  tym  
oddalonym okresie średnia tem peratura rocz
na półkuli północnej miała być 17,7°, a po
łudniowej 18,4° C. A zatem należy uznać, że 
ziemia względem ciepła otrzymywanego 
przez nią od słońca znajduje się w stanie 
stacyonarnym.

To, cośmy powyżej powiedzieli, pozwala 
nam  zrobić jedno jeszcze obliczenie.

Jak  już wiadomo przyjmują, że ziemia 
w ciągu roku na każdy centym etr kw adra
towy swej powierzchni traci 54 gramo-kalo- 
rye ciepła. Pytam  się co się dzieje i co dziać 
się powinno z tem  ciepłem, jakie oddaje dno 
oceanu.

Uciekam się do pomocy rysunku.
M M—powierzchnia oceanu, T T —dno je

go. Roczne wahania tem peratury na po
wierzchni sięgają do głębokości B. Niżej te 
go poziomu tem peratura wody nie zależy 
już od tem peratury powietrza. Doświadcze- 
rue uczy, że tem peratura wody w oceanie 
poniżej poziomu B jes t w miarę zagłębiania 
S1ę coraz niższą. Ziemia ciągle oddaje swe |

ciepło wewnętrzne. Prąd tego ciepła ozna
czony dolną strzałką dąży pionowo od ziemi 
do wody. W  innym kierunku dążyć on nie 
może. Ciepła tego, praw da, jest bardzo nie
wiele, a głębokość oceanu wynosi średnio 
biorąc 3500 m. Ciepło dążące od wnętrza 
ziemi nie może podnieść się wyżej poza 
linię B, gdyż tam  jest cieplej, jest tam cie
pła więcej, a jak  wiadomo wszelka energia

M M

B

T

dąży tylko w kierunku słabszego jej napię
cia. Muszą zatem owe 54 gramo-kalorye zo
stać pochłonięte przez masę zimnej wody po
między dnem oceanu, a poziomem B.

Przypuszczamy, że tak  jes t w istocie, że 
zimna woda oceanu pochłania ciepło ziemi. 
Bierzmy wodę oceanu o średniej tem peratu
rze 4U i obliczmy, ile potrzeba lat, ażeby 
ogrzać słup wody wysokości 3500 m do tem
peratury 15° C. Potrzebny okres czasu wy
razi się 60156 lat. W  obliczeniach należy 
być ostrożnym, a więc biorę jeszcze mniej 
sprzyjające w arunki i przypuszczam, że zie
mia ze swego wewnętrznego ciepła traci 
rocznie tylko jednę gr.-kal. a nie 54 i że wo
da pierwotnie miała tem peraturę 0°. Okaże 
się, że ażeby ogrzać wodę oceanu do 15° C., 
potrzeba 4 800 000 lat. Pięć milionów lat to 
dla geologicznego życia ziemi tylko igraszka. 
W idzimy zatem, że hypoteza o wysokiej 
tem peraturze wnętrza ziemi nie zwiąże się 
z faktam i zdobytemi zapomocą możliwie ści
słych bezpośrednich obserwacyj, a jeśli fak
ty  przeczą wnioskom hypotezy, to trudno 
uznać ją  za zadowalającą.
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J . L o e b

ROZW ÓJ BIOLOGII W SPÓ ŁCZESNEJ

(D okończenie).

v.
Instynkt i świadomość.

Różnica pomiędzy naszemi maszynami 
sztucznemi a żywym organizmem  występu
je  naj jaskrawi ej, jeżeli zwrócimy uwagę na 
wielką mnogość urządzeń autom atycznych, 
zabezpieczających istnienie jednostki i ga
tunku. Gdzie płci są rozdzielone, tam  znaj
dujemy urządzenia autom atyczne, których 
przeznaczeniem jest doprowadzenie do połą
czenia komórek rozrodczych obojga płci.

Gdziekolwiek rozwój ja ja  i poczwarki od
bywa się poza obrębem m atczynego ciała lub 
gniazda, tam  istnieją stosowne mechanizmy 
automatyczne, które sprawiają, że samiczka 
składa ja ja  w miejscu, zawierającem pokarm, 
którym  się będą młode poczwarki żywiły 
podczas wzrostu. Musimy tu  rzucić pytanie, 
do jakiego stopnia doskonałości posunęła się 
analiza tych mechanizmów autom atycznych. 
M etafizyka dała nam wyrażenia „ instynkt11 

i „wola“ dla określenia tego rodzaju zjawisk. 
O instynkcie mówimy wtedy, jeżeli zwierzę, 
nie przewidując celu ostatecznego, wykony
wa czynności, zabezpieczające istnienie je 
dnostki i gatunku. Term in „woli“ zacho
wuje m etafizyka dla tych wypadków, w któ
rych czynności takie stanowią część składo
wą świadomości. Tymczasem wyrazy „in- 
stynk t“ i „wola“ nic nam  nie mówią o zmien
nych, zapomocą których moglibyśmy roze
brać i skontrolować mechanizm tych czyn
ności. Analiza naukowa wykazała, że ru 
chy zwierząt, skierowane do pewnego ozna
czonego celu, zależne są od mechanizmu, któ
ry w istocie swej jes t funkcyą symetrycznej 
budowy i symetrycznego ugrupow ania miejsc 
pobudliwości różnego rodzaju. Symetryczne 
punkty powierzchni zwierzęcia m ają w za
sadzie jednakową pobudliwość; m a to  takie 
znaczenie, że w razie podrażnienia tych 
punktów w jednakowym stopniu następują 
ruchy jednakowego natężenia. Punkty  le
żące u bieguna gębowego m ają w zasadzie 
pobudliwość jakościowo różną albo też ilo
ściowo większą niż punkty  w  okolicy prze-

ciwgębowego bieguna. Przypuśćmy, że pro
mienie świetlne, krzywe prądu elektryczne
go, linie dyfuzyi lub ciążenia i t. p. wycho
dzące z jednego punktu, dochodzą do ustro
ju, wrażliwego na odpowiedni rodzaj energii 
tylko z jednej strony; napięcie symetrycz
nych mięśni lub elementów kurczliwych nie 
może wtedy pozostać bez zmiany i uwidoczni 
się dążność do obrotu. Dążność ta  będzie 
trw ać dopóty, dopóki symetryczne punkty 
zwierzęcia nie będą odbierały podrażnień je
dnakowych. Skoro to następuje, znika przy
czyna, dla której zwierzę miałoby zbaczać ze 
swej linii lub z osi symetryi w jednę albo 
w drugą stronę. Te zjawiska automatyczne
go ustawiania się zwierzęcia w danem polu 
energetycznem, otrzymały nazwę tropizmów. 
Cały szereg tajemniczych instynktów udało 
się rozczłonkować na przypadki prostych tro
pizmów. Badanie tropizmów w rozmaitych 
pojedyńczych przypadkach wykazało bo- 
bogactwo ich różnorodności i niewątpliwie 
dalsze badania pomnożą jeszcze różnobarw- 
ność tropizmów i zjawisk do nich podo
bnych. Skłonny jestem przypuszczać, że 
tropizmy i podobne do nich mechanizmy sta
nowią zmienną niezależną takich funkcyj jak 
instynktowy wybór pożywienia i inne podo
bne zjawiska regulacyi.

Co dotyczę mechanizmu świadomości, to 
dotąd nie posiadamy żadnego faktu  nauko
wego, któryby mógł zapowiadać rozwiązanie 
tego zagadnienia w najbliższej przyszłości. 
Natomiast możemy twierdzić, że przynaj
mniej określić się daje natura zjawiska bio
logicznego, właściwego tej sprawie. Stojąc 
na stanowisku, możemy oświadczyć, że to co 
nazywamy świadomością, jest to funkcya pe
wnego określonego mechanizmu, któremu 
nadamy nazwę mechanizmu pamięci asocya- 
cyjnej. Pomijamy na razie sprawę charakte
ru i roli tego mechanizmu w organizmie ży
wym; zaznaczymy tylko jednę ważną właści
wość, k tóra czyni go podobnym do fonogra
fu: oto reprodukuje on wrażenia w tem  sa
mem następstwie chronologicznem, w jakiem 
do nas przychodzą. W  pamięci zlewają się 
i tworzą jeden nierozdzielny kompleks współ
czesne nawet wrażenia zupełnie odmienne
go charakteru fizycznego, naprzykład opty
czne i dźwiękowe. Mechanizm, na którym
polega pamięć asocyacyjna jest umiejscowio
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ny, jak się zdaje, przynajmniej u wyższych 
zwierząt kręgowj-ch w półkulach mózgowych, 
ja k  tego dowiodły doświadczenia Goltza. 
Uczony ten wykazał nadto, że jedna z tych 
obu półkul jest zupełnie wystarczająca dla 
działania tego mechanizmu i dla całkowitej 
sprawności świadomości. Oo do fizycznego 
lub chemicznego charakteru pamięci, posia
damy dotąd bardzo ubogie wiadomości, za
ledwie jakieś punkty wyjścia dla dalszych 
badań. Wiemy, że komórki nerwowe zawie
r a ją  wielką obfitość składników tłuszczo
wych, a Overton i Hans Meyer dowiedli, że 
substancye, łatwo rozpuszczające tłuszcze 
są jednocześnie potężnemi środkami znieczu- 
lającemi (naprzykład chloroform, alkohol, 
e te r i t. p.). Może mechanizm pamięci aso- 
cyacyjnej jest w ten lub w inny sposób za
leżny od składu chemicznego lub działalno
ści związków tłuszczowych, znajdujących się 
w naszych komórkach nerwowych. Inny 
fakt, który może okaże się ważnym, jest to 
spotrzeżenie Spęka, a mianowicie, że praca 
umysłu słabnie bardzo prędko a wraz z nią 
znika świadomość, jak  tylko ciśnienie par- 
Cyalne tlenu w powietrzu wdychanem spa
dnie do trzeciej części swej wielkości nor
malnej. Nie ulega wątpliwości, że w ykry
cie mechanizmu pamięci asocyacyjnej jest to 
jedno z największych odkryć, jakich biologia 
musi jeszcze dokonać.

VI.

Elementarne sprawy fizjologiczne.

Być może, że postępy analizy mechani- ; 
zmu pamięci nastąpią dopiero wtedy, kiedy I 
więcej będziemy wiedzieli o procesach, odby- | 
wających się w komórce nerwowej w ogól
ności. Najelementarniejszym mechanizmem, 
utrzymującym przy życiu zwierzęta wyższe, 
są ruchy oddechowe i działalność serca. Im 
puls do ruchów oddechowych wychodzi z ko
mórek nerwowych. Co do impulsów do nor
malnej czynności serca, to wiemy o nich ty l
ko, że przynajmniej w jednej postaci pocho- J  

dzą z komórek nerwowych, a we wszy
stkich przypadkach pochodzą one z okolic, 
gdzie się komórki nerwowe znajdują. Co do
tyczę natury  tych  impulsów, to o przyczy
nach rytmicznych zjawisk oddychania i bi
cia serca wiemy równie mało jak  o mecha
nizmie pamięci asocyacyjnej. Jest to dzi

wny ale przez to nie mniej niewątpliwy fakt, 
że fizyologia nie wyszła dotąd z okresu wy
łącznie przypuszczeń i hypotez w analizie zja
wisk tak  elementarnych jak  czynność ner
wowa, kurczliwość mięśni, dzielenie się ko
m órek i t. p. Śród przypuszczeń co do cha
rakteru kurczliwości najbardziej obiecujące- 
mi wydają się hypotezy, oparte na zjawiskach 
napięcia powierzchniowego. Ten sam brak 
ostatecznych wiadomości znajdujemy rów
nież w sprawie zmian, zachodzących w na
rządach zmysłowych, dających początek czu- 
ciom. Widocznem jest, że w biologii znaj
dujemy luki najbardziej rzucające się w oczy 
w tych dziedzinach, nad któremi pracowali 
fizyologowie. Pochodzi to  częściowo stąd, 
że analiza elementarnych spraw protoplaz- 
ni a tycznych, nastręcza szczególne trudności; 
ale zdaje mi się, że złożyły się na to i inne 
jeszcze przyczyny. Fizyologowie-lekarze po
przestawali na badaniu niewielu organizmów, 
i w następstwie tego faktu już od 50 lat po
wtarzają się ciągle jedne i te same doświad
czenia z niewielkiemi zaledwie zmianami.

VII.

Biologia techniczna.

Powstanie biologii technicznej uznać na
leży, mojem zdaniem, za najważniejszy zwrot, 
jakiemu uległa biologia w ciągu ostatniego 
stulecia. Zw rot ten wiąże się z całym sze
regiem nazwisk, pośród których najpierwsze 
miejsce zajmuje Liebig i Pasteur. Rolnictwo 
można rozpatrywać jako przemysł, przetwa
rzający energię promienistą na energię che
miczną. Bardzo dawno było wiadomo, że 
zielone rośliny mogą przy pomocy światła 
wytwarzać węglowodany z kwasu węglowe
go, zawartego w powietrzu. Liebig wyka
zał, że dla wzrostu roślin niezbędne są sole, 
że rośliny czerpią te sole z gleby, że przeto, 
jeżeli chcemy mieć plon, musimy sole te zno
wu glebie zwrócić. Prace Liebiga nie wy
tłumaczyły jednego bardzo ważnego punktu, 
a mianowicie, skąd się biorą azotany gleby, 
których roślina potrzebuje do wytwarzania 
swych ciał białkowych. Lukę tę wypełnił 
Hellriegel, k tóry znalazł, że gruzełki roślin 
motylkowatych (Leguminosae) a właściwie 
bakterye, zawarte w tych gruzełkach, nada
ją  obojętnemu azotowi powietrza taką po
stać chemiczną, w której roślina może go
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zużytkować do syntezy swych ciał białko
wych. AVinogradski znalazł później, że nie- 
tylko laseczniki gruzełków roślin motylkowa
tych posiadają zdolność wiązania w glebie 
azotu z powietrza w postaci dostępnej dla 
roślin; to samo robią i inne jeszcze bakterye, 
naprzykład Clostridium pasteurianum . Do
niosłość tych faktów wychodzi daleko poza 
sferę interesów rolnictwa. Sprawa otrzym y
wania azotanów z azotu powietrza ma wiel
kie znaczenie dla przem ysłu chemicznego; 
może kiedyś chemicy skorzystają z wiado
mości naszych o bakteryach nitryfikacyj- 
nych.

Z odkryciem hodowli bakteryj nitryfiku- 
jących wkraczamy w dziedzinę Pasteura. 
Używano drożdży do celów ferm entacyjnych 
na długo jeszcze przed Pasteurem , ale do
piero Pasteur uwolnił tę dziedzinę biologii 
z pod panowania przypadku, tak  samo jak  
Liebig rolnictwo. Chemik Pasteur nauczył 
biologów odróżniać pożyteczne postaci droż
dży i bakteryj od szkodliwych i umożliwił 
oparcie przem ysłu ferm entacyjnego na pe
wnej i mocnej podstawie.

W  ostatnich czasach wielokrotnie zwraca
no na to uwagę, że pokłady węgla prędzej 
czy później muszą uledz wyczerpaniu. Jeżeli 
to prawda, to każde dostępne źródło energii, 
które dziś pomijamy z lekceważeniem, może 
kiedyś stać się bardzo ważnem. Profesor 
Hensen zaznaczył doniosłość, jaką  mieć mo
że powierzchnia morza dla otrzym ywania 
obfitszych zbiorów. Powierzchnię oceanu 
zamieszkują niezliczone masy mikroskopij
nych organizmów, zawierających chlorofil, 
które przeto mogą przetwarzać promienistą 
energię słońca na energię chemiczną. Bio
logia techniczna stanęła w równym  rzędzie 
z technologią chemiczną i techniczną, nie ty l
ko dzięki przemysłowi ferm entacyjnem u 
i rolnictwu; przyczyniło się do tego także 
zdobywanie przez nią nowych terytoryów  dla 
cywilizacyi i kultury. Dopóki krainy pod
zwrotnikowe pozostawały pod nieustanną 
groźbą epidemii, nie mogło tam  być mowy 
o prawidłowym i stałym rozwoju przem y
słu. Biologia stanęła do walki z tem  niebez
pieczeństwem. Dzisiaj, dzięki Kochowi, t łu 
mione są epidemie cholery, Yersin nauczył 
nas tamować szerzenie się dżumy. Theobald 
Smith odkrył, że drobnoustroje gorączki te-

ksaskiej przenoszone są przez owady, a na
stępstwem tego odkrycia było ograniczenie 
szerzenia się dwu groźnych chorób: malaryi 
i żółtej febry, które może nawet w niedale
kiej przyszłości będą całkowicie wytępione.

Rzecz prosta, że szybki rozwój biologii 
technicznej musiał się odbić pomyślnie na 
rozwoju biologii teoretycznej. W biologii 
widzimy to samo, co w chemii i w fizyce, 
które technologia stale pobudza i podnieca. 
Badanie zagadnienia odporności stworzyło 
nowe dziedziny teoryi biologicznej. Ehrlich 
wykazał, że w przypadkach odporności toksy
ny są unieszkodliwione przez to, że ulegają 
związaniu przez ciała specyalne, zwane anty- 
toksynami. Badanie natury  i źródeł pocho
dzenia toksyn podczas odporności nabytej 
stanowi nowe zagadnienie, jakiem biologia 
techniczna obdarzyła biologię teoretyczną. 
To samo można powiedzieć o doświadcze
niach Pfeiffra i Bordeta nad bakteryolizą 
i hemolizą. Z prac Bordeta rozwinęła się 
nadto metodyka, która znalazła potem zasto
sowanie do określania stopnia „pokrewień- 
stw a“ pomiędzy zwierzętami w literalnem 
znaczeniu tego wyrazu.

VIII.

Filozoficzne działanie biologii.

Przedstawiciele nauk ściśle filozoficznych 
zarzucają nieraz naukom przyrodniczym, że 
wywierają one wpływ tylko na materyalny 
rozwój ludzkości, nie tykając zupełnie postę
pu w dziedzinie ducha i moralności. Zdaje 
się jednak, że twierdzenie to jest mylne. Wal
kę z przesądami prowadzą wyłącznie nauki 
przyrodnicze, zwłaszcza zaś umiejętności sto
sowane. Istota przesądu polega na elemen- 
tarnem  niezrozumieniu przyczyn danego 
zjawiska naturalnego. Nie zdaje mi się, aże
by nauki filozoficzne mogły wpłynąć na 
zmniejszenie masy przesądów. Z tej strony 
nie grozi żadne niebezpieczeństwo takim in- 
stytucyom jak  Lourdes lub Mekka; nato
m iast medycyna naukowa jest dla nich nie
bezpiecznym nieprzyjacielem. Przesądy dla
tego znikają tak  wolno, że masy nie od
bierają żadnego niemal wykształcenia przy
rodniczego. Dopiero gdy nastąpią czasy, 
w których głównych praw fizyki, chemii 
i biologii doświadczalnej uczyć się będą 
wszyscy i to w dostatecznej mierze, będzie
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m y mogli mieć nadzieję, że kiedyś znikną 
przesądy ze wszystkiemi swemi skutkami; 
wcześniej nie podobna o tem marzyć. Co do 
wpływu nauk stosowanych na etykę, to jak 
sądzę, można się spodziewać, że pod wpły
wem nauk przyrodniczych zmieni się z cza
sem etyka naszego politycznego i ekonomi
cznego życia. Dzisiaj zarówno w naszem 
politycznem jak i w ekonomicznem życiu 
pozostajemy jeszcze pod wpływem świata 
starożytnego, a zwłaszcza Rzymu, który 
znał tylko jeden sposób gromadzenia skar
bów: odbierał je  innym. Wiedza przyrodni
cza wskazała nam drogę inną, bez porówna
nia bardziej owocną, a mianowicie stw arza
nie bogactw. Narody współczesne takie jak 
Anglia, Francya, Niemcy, zawdzięczają swe 
bogactwa nie dyplomacyi lub wojnie, ale 
zdobyczom swych uczonych :). Obliczono 
że same tylko wynalazki Pasteura zwiększy
ły  bogactwo Francyi o miliard franków do
chodu rocznego W  świetle faktów takich 
wydaje się występną błahostką, gdy dyplo- 
macya wciąż jeszcze wywołuje nowe wojny 
o zdobycze terytoryalne. Współczesna wie
dza przyrodnicza może bez porównania szyb
ciej powiększyć bogactwo narodu niż jakie
kolwiek podboje. Nie możemy oczekiwać 
żadnych zmian w politycznej i ekonomicznej 
etyce ludów, dopóki nie zapanuje przekona
nie ó konieczności wykształcenia przyrodni
czego dla prawodawców i mężów stanu. 
Gdyby nasi prawodawcy posiadali takie 
wykształcenie, toby z pewnością nie byli 
przystali na to, ażeby się dostawały do rąk 
jednostek jedne po drugich takie źródła ener
gii powszechnej, jak  pola naftowe, pokłady

1) Mężowie stanu, k tórzy  nie są przyrodni
kami, mogą się co najwyżej o ty le  okazać poży
tecznymi, o ile będą usuw ali tam y i przeszkody 
b iurokratyczne. Z jednoczenie państw a Niem iec
kiego miało znaczenie wyłącznie ze stanow iska 
energetycznego. Twórczość pozytyw na w dzie
dzinie życia ekonomicznego lub  etycznego może 
być udziałem  ty lko  takich  ludzi, którzy  dokładnie 
są obeznani z w iedzą energetyczną, a zwłaszcza 
z techniką oraz z odpowiedniem i działami b io
logii. ■ Dzisiaj spotykam y osobistości tak ie  w y
łącznie w uniw ersytetach; d latego też dzisiaj 
historya rzeczyw ista, t. j .  ta  k tó ra  stale do postę
pu prowadzi, rob i się w pracowniach uczonych, 
a nie przy zielonym stoliku b iu rokra ty  lub w  par
lamencie.

węgla, spadki wód i t. p. AVszystkie te za
pasy powinny być własnością ogółu zupeł
nie tak samo jak tlen, powietrze lub energia 
promienista słońca. Dzisiejsza nasza etyka 
ekonomiczna i polityczna całkowicie jeszcze 
kroczy szlakami świata starożytnego i epoki 
Odrodzenia 1). gdyż znajomość wiedzy przy
rodniczej w szerokich masach ludowych 
i w sferach mężów stanu pozostaje dotąd 
jeszcze na tak  samo nizkim poziomie; z cza
sem jednak nauki przyrodnicze sprowadzą 
w etyce taką samę rewolucyę, jakiej doko
nały już w naszem życiu m ateryalnem .

IX .

Jeżeli teraz porównamy rozwój biologii 
w ciągu ostatnich lat dwudziestu z rozwo
jem fizyki i chemii w tym samym okresie, 
to musi nas zastanowić fakt, w jak  zadzi
wiająco szybkiem następstwie szły po sobie 
wielkie odkrycia w dziedzinie fizyki i chemii. 
Odkrycie prawa ciśnienia osmotycznego, teo- 
rya dysocyacyi elektrolitycznej, teorya ba- 
teryi galwanicznej, systematyczne sformuło
wanie zasad chemii fizycznej, odkrycie fal 
elektrycznych, odkrycie promieni X, odkry
cie nowych pierwiastków w powietrzu, odkry
cie radyoaktywności, przemiana radu w hel, 
teorya ciśnienia promienistego... czyż w bio
logii widzimy coś, coby choć w części 
dorównać mogło tem u bogactwu. A je
dnak sądzę, że biologia ma dziś przed sobą 
odkrycia ważne i wielkie; albowiem niema 
żadnej słusznej racyi po temu, ażeby biologia 
była glebą mniej rodzajną niż fizyka i che
mia. Sądzę, że różnice w bogactwie plonów 
zbieranych przez biologię i nauki fizyczne 
zależą co najmniej częściowo od współcze
snej organizacyi wiedzy przyrodniczej.

Biologia ogólna czyli doświadczalna musi 
otrzymać w uniwersytetach dzisiejszych spe- 
cyalne katedry i pracownie. Przedmiotem 
tej nauki powinien być rozbiór i kontrola 
tych zjawisk, które stanowią właściwość spe
cyficzną i charakterystyczną ustrojów ży
wych, jako to: rozwój, utrzym ywanie się przy 
życiu i rozmnażanie się. Metody swe biolo
gia ogólna musi czerpać z chemii, a zwłaszcza

J) W ielcy  finansiści i m ilionerzy naszych cza
sów pod wieloma w zględam i niezm iernie przypo
m inają Borgiów.



492 WSZECHŚWIAT JMtt 31

z chemii fizycznej. Dziś biologia ogólna 
czyli doświadczalna nie ma w uniwersyte
tach ani katedr, ani pracowni własnych. Ma
my wprawdzie pracownie fizyologiczne, ale 
fizyologów biologia ogólna mało zajmuje; I 
jako dowód, przytoczym y tu  pewnego wy- | 
dawcę rocznika sprawozdawczego z postę- | 
pów fizyologii, k tóry w wydawnictwie swem 
stale pomija wszelkie prace z zakresu rozwo
ju  i zapłodnienia, gdyż uważa, że to należy 
do anatomii. Z drugiej strony zoologowie 
i anatomowie muszą poświęcać całkowitą 
swą energię badaniom morfologicznym; nie 
mają przeto ani czasu na pracę doświadczal
ną, ani nawet bardzo często dostatecznego 
przygotowania do tego. Jedna tylko botani
ka zachowała zainteresowanie dla zagadnień 
biologii ogólnej, ale z pominięciem, rzecz pro
sta, biologii zwierząt.

Powyższy pobieżny przegląd postępów bio
logii w ciągu ostatniego stulecia przemawia 
wymownie za tem, że biologia domaga się 
dziś troskliwszej pieczy dla tej dziedziny 
swego panowania, gdzie w edług wszelkiego 
prawdopodobieństwa oczekiwać należy przy
szłych wielkich odkryć; dziedziną tą  jest 
biologia ogólna, czyli doświadczalna.

S.

C Z Ł O W IE K  I  B A K T E R Y E  Z IE M I.

J a k  podaje Science, p. E . J .  B a rr il odczytał 
w  A m erican m icroscopical Society gruntow ny 
re fe ra t w spraw ie m ikroorganizm ów , zam ieszku
jących  w  ziemi i ich dobrodziejstw  d la  rodzaju 
ludzkiego. N iesłychana ich płodność, dochodząca 
u  niektórych drobnoustro jów  do teg o  stopnia, że 
w ciągu 24 godzin w  sprzyjających w arunkach 
z jednego  osobnika m ogłoby pow stać drogą dzie
lenia się 281 4 7 0 0 0 0 0 0 0  nowych ustrojów , mo
g ła b y  w yniszczyć całą ku lę ziem ską, gdyby  nie 
ta  okoliczność, że samo ich życie zachow uje się 
wrogo w zględem  ta k  gw ałtow nego ich rozwoju. 
Mnożąc się bowiem , pow iększają jednocześnie 
ilość swych w ydzielin  i za truw ają  ty m  sposobem 
środowisko, w k tórem  żyją. T ak  np ., bak terye  
kw asu mlecznego rozw ijać się m ogą w  m leku do
póty, dopóki zaw artość kw asu n ie p rzekracza 11%, 
gdyż w tej ilości sam kw as działa szkodliw ie na 
laseczniki.

Ilość bak tery j w ziemi je s t  o lbrzym ia i w  zupeł
ności odpow iada płodności grun tu , a raczej nale
żałoby ■ powiedzieć odwrotnie: płodność ziemi
w zupełności odpow iada ilości zam ieszkujących 
ją  b ak te ry j. W  pierw szych trzech centym etrach 
powierzchniowych ziemi średnio w ypada od

1 do 5 milionów drobnoustrojów  na centymetr 
sześcienny ziemi; jeśli zaś g run t posiada większą 
ilość nawozu, bak tery j je s t jeszcze więcej. 
W  głąb ziemi ilość ich się coraz zmniejsza: jest ona 
zupełnie nieznaczna na głębokości 1 m; na głę
bokości zaś 3 m  praw ie że ich zupełnie już niema. 
Działalność drobnoustrojów  je s t najrozmaitsza: 
liczne ich gatunki działalnością sw ą zm ieniają zie
mię n iezdatną do upraw y w ziemię płodną. Zie
m ia roli pow staje ze skał odwiecznych, zw ietrza
łych, pokruszonych początkowo na kawałki, na- 

I stępnie w pył pod wpływem  rozm aitych czynni- 
1 ków: mrozów, upałów, działalności wody, wiatru. 

N a równi z wiełkiemi czynnikami kosmicznemi 
do owej destrukcyjnej działalności przyczyniają 
się i m ikroby. Myślano daw niej, że bakterye 
zdolne są do życia wyłącznie na gruncie materyj 
organicznych; nic błędniejszego, gdyż są one 
zdolne również do pobierania pożyw ienia ze związ
ków nieorganicznych. Rośliny zielone pod w pły
wem słońca w ykazują zdolność syntetyzow ania ma- 
te ry i organicznej ze związków nieorganiczny ch— 
je s t to praw dziw y cud św iata. P rzez czas dłuż
szy w ahano się, czy zdolność tę  można przypisać 
również i bakteryom ? P rzyczyna niepewności po
legała na następującem : drobnoustroje, żyjące na 
skałach, w yciągają z otaczającego je  podłoża 
i z pow ietrza elem enty chemiczne, z k tórych pro
dukow ały związki organiczne. W yciągając z wo
dy i zużytkow ując dw utlenek w ęgla, bakterye 
w raz ze sw ą śm iercią pozostawiają na powierzch
n i skał i w ziemi swoje szczątki organiczne,— co 
przyczynia się do tw orzenia się hum usu. Niszcząc 
i zm ieniając nieorganiczną powłokę ziemi, mikro
by  zastępują j ą —-organiczną, pozw alającą rozwi
jać  się roślinom wyższym. W ypełn ia ją  one— prócz 
teg o — drugą, również ważną funkcyę. N iektóre 
inne bak terye, rozkładające związki azotowe 
m artw ych ciał organicznych, robią je  mniej dostę- 
pnemi d la roślin. Otóż powyżej wspomniane bak 
te ry e  działalnością swą zam ieniają nieużyteczne 
dla roślin związki azotowe w związki pożywne. 
W  przeciw ieństw ie do roślin wyższych, drobno
ustro je stronią od rozpuszczalnych związków or
ganicznych i pracują w środow isku, k tóre pozba
wione je s t tych związków. D la w ypełnienia swej 
działalności potrzebują pow ietrza, i w  celu dostar
czenia im pow ietrza (naturalnie m iędzy innemi 
celami) spulchniam y ziemię przez upraw ę. Dla 
rozwoju swego b ak tery e  w ym agają środowiska 
kw aśnego, d latego też dodanie do roli próchnicy 
przyczynia się w  niek tórych  razach do podniesie
nia je j płodności.

Inne gatunk i bak tery j przynoszą nam mimo
wolny pożytek w skutek tego, że przysw ajają 
z pow ietrza azot w  stanie wolnym . Zjawisko to 
odbyw a się w brodaw kach korzeniowych roślin 
m otylkowych. D robnoustroje, przedostaw szy się 
do m iękkiej tk an k i m łodych korzonków, mnożą 
się, tw orząc masę galaretow atą. W sk u tek  niezba
danego dotąd  procesu, b ak te ry e  oddają roślinie 
olbrzym ią usługę przez dostarczanie jej azotu.
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Poniew aż  b ak te ry e  te  nie wszędzie znajdują się 
na ziemi, a zatem w niektórych przypadkach 
chcąc kultyw ow ać daną roślinę, trzeba wprzód za
szczepić potrzebne d la  niej bak terye. Oprócz 
drobnoustrojów, żyjących w brodaw kach korze
niow ych roślin m otylkowych, są jeszcze inne g a 
tu n k i, przysw ajające azotwolny z powietrza; 
śród nich na pierwszem  miejscu musimy postawić: 
Clostridium P asterianum  i Bacillus E llenba- 
ehiensis.

W  rezultacie zatem widzimy, że ziemię zamie
szkują następujące pożyteczne w rolnictw ie b a k 
terye: bak tery e  tw orzące azotyny z amoniaku 
wody lub ziemi; bak tery e  zamieniające azotyny 
v. azotany; b ak te ry e  zamieszkujące w brodaw 
kach korzeniowych roślin m otylkowych i syn te ty 
zujące związki azotowe z azotu powietrza; w resz
cie bakterye, przysw ajające związki azotowe i po 
swej śmierci oddające je  ziemi. Ziemia zatem prze
pełniona je s t  pracownikam i, których działalność 
życiowa podnosi urodzajność ziemi, a w skutek tego 
przyczynia się do pomyślności i rozwoju ludzkości.

H. R

SPRAW OZDANIE.

J e r z y  M a c h o n .  Fizyo-psychologia snu. Na
kład „P rzeg lądu  Pow szechnego11. S tr. 34. W a r

szaw a 1905.

Jeszcze jeden  owoc nieuctw a do skarbnicy 
naszej popularnej lite ra tu ry  przyrodniczej! A utor 
jiowyższej broszury, niechętnie widocznie usposo
biony w zględem  przedm iotu własnego utw oru, 
nazywa bowiem sen „m ałpownikiem życia real
nego", „p lagą uczonego m elancholika“ , wreszcie 
„rajem najgorszego z sangw iników 11 (str. 19), 
stara się rozwiązać zagadnienie, k tó re  form ułuje 
w sposób następujący: „K to śpi, k to  spoczywa? 
człowiek —  a może jego ciało"? (str. 4); z zapyta
niem tem  p. J .  Machon zw raca się do „filozofów 
i m ędrców ", k tórzy , n ieste ty , „nie m ają pewnej 
odpowiedzi na to p y ta n iew (str. 4). J e s t  to pre- 
ludyum, pom yślane przez au tora artystycznie, 
gdyż przecudnie harm onizuje z treścią broszury, 
z całokształtem stek u  bzdurstw  i nonsensów.

Z chaotycznego, bezplanowego ugrupow ania 
,m ate ry a łu “ , w yłan iają  się tak ie  np. humoreski.

Z fak tu , że w organizm ie ludzkim  istn ieje  or
gan, serce, k tó re  „b ije  bezustannie dzień i noc“, 
pan Machon rob i „w yc iąg11, że „zw ykły sen nie 
jest koniecznością, ty lko  w ygodą, k tórej my or
ganizmowi swem u nie odm aw iam y11 (str. 8).

W  jednem  m iejscu (str. 16 i 17) p. Machon 
roztrząsa kw estyę, dlaczego człowiek śpi w nocy: 
z przesądnem  tw ierdzeniem , że „noc sprow adza 
na człowieka sen 11, autor zgodzić się nie może, 
gdyż „człowiek zaśnie na dobre i w biały dzień“ , 
a wszak zdarzają się i tak ie przypadki, że „bez
bożnicy, k tórzy uczęszczając do kościołów i św ią
tyń na kazania najprzyjem niej, sobie drzem ią".

Je s t, rozumie się, k ilka stron (19 — 23) po
święconych sennikom i spraw dzaniu się snów, 
względem których autor zachowuje się jednak  
sceptycznie, a naw et z racyi Szuberta, k tóry  
„przypisuje w ielką ważność snom o w ygranej na 
lo te ry i11, mówi z oburzeniem, że „trzeba mieć 
dużo w zapasie miłości chrześciańskiej, b y  autora 
te j książk i11 (Szuberta) „nie nazwać oszustem , 
a ty lko  upośledzonym półgłów kiem 11 (str. 23). Nie 
sądzę, aby przeciwko powyższemu bezapelacyj
nem u wyrokowi p. J .  Machon znalazł oponentów 
w śród czytelników niniejszej broszury, którzy 
wezmą pod uw agę podane przez autora określenie 
snu, będące „w yciągiem 11 z całego utw oru: „sen 
je s t to przypadkow a g ra  w yobraźni przy utracie 
świadomości podczas spania11 (str. 34).

Nieco z fizyologii: „przerw ana komórka nie 
je s t więcej kom órką11, bo „nie możemy wszak 
dzielić korpusów , by oddzielne części nadal żyły, 
a funkcye kom órki są to funkcye organizm ów 11 
(str. 10 ).

B roszura p. J .  Machona, k tórej autor chyba 
„bez użytku woli " i w stanie sennego osłabienia 
„mechanicznych kontrdziałań“ (str. 32) nadał 
nęcący ty tu ł „Fizyo-psychologii sn u “ , je s t  więc 
dalszym  ciągiem słynnych podręczników przyro
dniczych z la t ostatnich, a dopóty nie ujrzym y 
końca owego, miejmy nadzieję, ciągnącego się 
w przyszłość cyklu, dopóki w ydaw cy w  rodzaju 
„P rzeg lądu  Powszechnego" będą popierali falsy
fikaty naukowe.

Kazimierz Białaszewicz.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Działanie tem peratury na zoospory wo
dorostów. Dawno już stwierdzono, że zoospory 
V aucheria clavata, U lothrix  żonata i Haematococ- 
cus pluvialis nie przestają się poruszać naw et gdy 
tem peratura w ody w  której znajdują się one, spa
dnie praw ie do 0°, K iellman zaś (1875) stw ier
dził że na Spitzbergu  w odorosty bynajm niej nie 
tracą  swej żywotności chociaż woda m orska ozię
bia się tu  do — 1,8°. Obecnie ciekawe spostrze
żenie nad działaniem  tem peratury  nizkiej zostały 
dokonane przez pana E . C. Teodorescu nad  zo- 
osporami D unaliella salina (Volvocaccae, Poly- 
blepharideae), gatunku  bardzo rozpowszechnione
go w słonych jeziorach rum uńskich (np. Lacul- 
S ara t pod m iastem Braiła.). W odorost ten  wy
trzym uje działanie roztworu soli o ciężarze w łaś
ciwym 1,357, co odpowiada 38° Baume; woda 
sta je  się w tedy  praw ie syropow ata. W  pierwszej 
sery i doświadczeń zoospory wymienionej rośliny 
trzym ano podczas trzech zimowych miesięcy 
w  kolbach E rlenm eyera, zaw ierających bardzo 
stężony roztwór soli w w arstw ie do 5 mm, na po
dwórzu, przyczem  tem peratu ra spadała do — 20°. 
Pomimo to nie stw ierdzono ani razu u nich zatra
cenia zdolności poruszania się. Co praw da, ruchy
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by ły  często znacznie słabsze, lecz staw ały  się 
znowu norm alnem i skoro ty lko  zoospory przenie
siono do laboratoryum . N ie stw ierdzono też ani 
razu zamiaru przyobleczenia się w cysty .

R uchy nie ustaw ał}7 zarówno za poddaniem  
zoospor pod działanie w przeciąga 6 min. — 30 
a potem — 29°, dla czego pomieszczano naczyńka 
w których znajdow ały się one (roztw ór soli 38° 
Baume), w mieszaninie oziębiającej. To samo 
działo się, gdy  oziębiano je  do — 30° w c ią g u  
0 ,5  godziny. G inęły ty lko  te, k tóre zostały prze
szyte i rozdarte  przez w ydzielające się k ry sz ta ły  
lodu lub  soli; pozostałe poruszały się zupełnie 
swobodnie i bv ły  foto taktyczne. A d . Cz.

(C. R . t. C LX  s tr . 522).

—  W pływ  tem peratury na rozw ój bakteryj
m leka. P p . H . W . Conn i W . M. E sten  zbadali 
wpływ tem peratu ry  na rozwój rozm aitych gatun 
ków flory m ikroorganicznej m leka. B adania te  
b y ły  koniecznemi z rozm aitych punktów  w idze
nia. P rzedew szystk iem  je s t  rzeczą bardzo  poży
teczną wiedzieć, ja k ie  tem peratu ry  najbardzie j 
sprzy ja ją  rozwojowi b ak tery j szkodliw ych, i czy 
mleko niesteiy lizow ane dobrze je s t trzym ać 
w miejscu chłodnem; następnie d la  przem ysłu 
mlecznego ważnem je s t w iedzieć, w jak ie j tem 
peraturze najlepiej ścina się m leko, co je s t potrze
bne d la fab ry k acy i sera i masła.

Oto rezu lta ty  badań  wspom nianych autorów7:
Podczas niedługiego okresu  w  37° lub 6 do 

8 dni w tem peraturze 1° następuje powolny roz
wój rozm aitych gatunków  b ak te ry j, n ie ty le  iloś
ciowy, ile jakościowy; następnie idzie mnożenie 
nie się ilościowe poszczególnych gatunków  sto
sownie do tem peratury , w jak ie j znajduje się 
mleko.

W  20° C. Bacterium  lactis acidi mnoży się 
prędko i szybko, w yw ołując ścinanie się m leka 

» w 4 0  godzin. Rozwój innych gatunków  bak te- 
ry j je s t podówczas w strzym any. M leko zsiadłe 
p rzedstaw ia zb itą  kw aśną m asę, obfitującą w  B. 
lactis acidi i najzdatniejszą do fab rykacy i m asła 
i sera.

W  tem peraturze 37° przeważa B. lactis aero- 
genes, k tóry  mnożąc się wydziela m asę gazu, 
dzięki czemu mleko zsiadłe, przepełnione pęche
rzykam i gazu mniej zdatne je st do przem ysłu 
mlecznego. W  tej samej tem peratu rze  rów nole
gle rozwija się B acterium  coli communis, k tó ry  
stanowczo je s t szkodliw y d la organizm u ludz
kiego.

W  10° i w 1° C. zjaw iska są odm ienne. 
W  tem peraturach tych bardzo powoli rozw ijają 
się bak terye mleczne, mnożą się zaś b ak te ry e  ne
u tra lne  i rozrzedzające mleko. M leko zatem ta 
kie je s t podejrzane.

Z tego zatem, że mleko je s t  słodkie nie zawsze 
należy wnioskować, jako  by łoby  ono zdrowe. 
W  tem peraturze 1° nie pow staje kw aśnien ie m le
ka, a jednak  baktery7e szkodliw e się rozw ijają.

W ynika z powyższego, że najlepiej, d la zacho

w ania m leka w stanie nieszkodliw ym  dla organi
zmu naszego, trzym ać je  w  tem peraturze 20° C.

(Rev. Scient.). H . B .

—  Zgorzel buraczana. Choroba ta niszczą
ca nieraz doszczętnie plantacye buraczane, pomi
mo niebezpieczeństw a, jakiem  grozi rolnictwu
1 przemysłowi, nie je s t jeszcze zupełnie zbadana 
ani nie je s t znany środek do walki z nią. Dotych
czas naw et badacze nie mogą zgodzić się, co wła
ściwie je s t przyczynią tej choroby: je d n i (Karlson, 
H iltner, L inart, Lohde. F rank) tw ierdzą, że spro
w adzają ją  grzybki pasorzytnicze lub bakterye, 
sta le znajdujące się na bulw kach nasiennych bu
raka, a także w glebie; inni (Kilim i Yanha) przy
pisują ją  uszkodzeniom poczynionym przez orga
nizmy zwierzęce, robaki, krocionogi, owady; na
reszcie n iektórzy  (Holdefleiss i H ollrung) przy
czynę je j w idzą w nienorm alnych w arunkach gle
by  i klim atu.

D opiero w  ostatnich czasach wątpliwości zaczy
nają się rozpraszać i spraw a w yjaśnia sie powoli. 
P rzyczyniła  się do tego niew ątpliw ie praca d-ra 

: Józefa T rzebińskiego, w ykonana w r. 1904 na 
stacy i dośw iadczalnej w  Smile (gub. kijowska ’), 
dzięki k tó rej z zupełną pewnością można wykazać 
spraw cę tej groźnej dla buraków  choroby, któ
ra  na U krain ie w ystępuje w dw u postaciach: ja 
ko zgnilizna w ilgotna całej roślinki i jako zgorzel 
sucha umiejscowiona. W  pierwszym  przypadku 
młoda roślinka w iędnie i opada, przyczem począt
kowo żółknie i staje się m iękką tak , że z łatwością 
można ją  rozetrzeć m iędzy palcam i, następnie 
mięknie i korzeń i zaczyna czernieć od wierzchoł
ka w k ierunku  do podstaw y. W kró tce  przecho
dzi to i na łodygę, a w tedy roślinka zamiera już 
zupełnie i usycha. Cały ten  proces trw a jakie
2 — 3 dni, a więc n iew ątpliw ie pierw sza postać 
je s t przebiegiem  ostrym  zgorzeli, porażającym 
wyłącznie roślinki bardzo młode, które zaledwie 
w ykiełkow ały i w ysunęły swe liścienie z gleby. 
Później nie spotyka się je j zupełnie; wogóle p. 
T rzebiński spo tykał ją  częściej u roślin sp ec ja l
nie hodowanych w doniczkach, niż na plantacyach 
w polu. J a k  dow iodty bliższe poszukiwania, 
zgnilizna m okra rozw ija się wyłącznie w warun
kach większej wilgotności gleby i pow ietrza i tem 
należy7 tłum aczj'ć, że na U krainie, gdzie klimat 
je s t suchy, spotyka się ona rzadziej niż d ruga po
stać zgorzeli, sucha. Ta ostatnia różni się od 
zgnilizny m okrej tem, że 1) poraża nie cala ro
ślinkę, lecz pew ną ty lko część je j, m ianowicie ło- 
dygę w tem  miejscu, gdzie przechodzi ona w ko
rzeń głów ny, 2) roślinka nie m ięknie lecz usycha 
powoli zabarw iając sią na brunatno. W  miejscu po
rażenia łodyg i przez zgorzel suchą zjaw ia się naj-

’) Po rosyjsku: J . N. Trzebiński. Zgorzel bu
raczana (W urzelbrand). Poszukiw ania i d o św ia d 
czenia nad jej powstawaniem i rozwojem. Z do
świadczalnej stacyi entomologicznej W szechr; Tow. 
cukrown. w  Smile gub. kijowsk. Ob. „Wiestn. 
Sach. Prom yszł11. Kijów 1905 r.
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pierw wązka kreska czarna, k tóra rozrastając się 
powoli obejm uje pierścieniem całą łodygę, przy- 
czem ta ostatn ia czernieje w tern miejscu i usy
cha, w skutek czego dalej cała roślinka zwala się 
na ziemię. Często zgorzel suchU niszczy i korzeń 
tak. że zostaje z niego zaledwie walec środkow y j 
z wiązkami łyko-drzew nem i. W  tej postaci cho
roba je s t stanowczo mniej niebezpieczna, gdyż 
poraża roślinki cokolwiek starsze, więcej zdolne 
do walki z nią. Jako też  udaje się im to w w ię
kszości przypadków ; dr. Trzebiński, badając 
plantacye w polu zarówno, jak  doniczkowe swe 
hodowle buraków  przekonał się, że około 4 0 % ro
ślin zupełnie zdrow ych nosi ślady przebytej zgo
rzeli suchej. Zgorzeli też należy, w edług dośw iad
czeń p. T rzebińskiego, przypisać często spotyka
ne nienormalne rozgałęzienie się głównego korze
nia buraka czemu tow arzyszy skrócenie się jego. 
Co do czasu, to najw iększy procent roślinek ule- 
g. zgorzeli w te j d rug iej postaci w  pierwszym  
tygodniu po w ykiełkow aniu, w drugim  procent 
porażonych m aleje ogromnie, w trzecim  zaś rów 
ne. się już zeru, można ty lko stw ierdzić na ło
dyżkach ślady  przebytej choroby.

Poznawszy przebieg  choroby i główne jej ozna- 
k . dr. T rzeb ińsk i zajął się zbadaniem przyczyn 
je j. Opierając się na spostrzeżeniu, że na uschłych 
porażonych zgorzelą roślinkach po pewnym czasie 
zjawia się b iały  puszek, widoczny naw et gołem 
okiem, autor odrazu przychylił się do zdania, że 
zgorzel w obu postaciach sprow adzają drobno
ustroje pasorzytnicze. Zdanie to tem  bardziej 
u-taliło się, gdy  mikroskop w ykazał obecność 
grzybów i bak tery j na roślinkach chorych.

Idąc dalej d rogą zw ykłych poszukiwań mi
krobiologicznych, p. T rzebińskiem u udało się zdo- 
yć takie dane.

1) Zgorzel buraczaną w obu postaciach wywo- 
yje grzybek  pasorzytniczy, bliżej jeszcze nie

zbadany i nie określony, podobny wszakże z je- 
' nej strony bardzo do Oospora betae, opisanego 
przez M iecznikowa na resztkach buraka, z dru- 
e.fej zaś różniący się zasadniczo od znanych w E u 
ropie zachodniej i środkow ej Phom a betae i P y t-  
eiuin de-Baryanum .

2) G rzybek ten  znajduje się sta le w okryw ie 
zewnętrznej bu lw ki nasiennej skąd  podczas kiełko
wania nasion dostaje się i na siew ki buraczane.
W glebie grzybek  ten  spotyka się także, jednak  
z wielu względów  (np. w alka o byt) można przy
jąć, że w tedy je s t on mało szkodliw y dla ro
ślinek.

3) W  w arunkach norm alnych, sprzyjających 
rozwojowi siew ek, g rzybek  napastuje tylko oso
bniki najsłabsze; w w arunkach zaś odwrotnych 
może on porazić naw et w szystkie, lub przynaj
mniej większą część kiełków,

4) Obok g rzybka w ystępują zawsze dw a ro
dzaje bak tery j. A utor otrzym ał je  w  hodowli 
czystej i poznał ich morfologiczne i iizyologiczne

lasności. Z doświadczeń szczepienia ich roślinkom 
.^pe łn ie  zdrowym  w ynika, że w brew  zdaniu Li-

narta  i H iltnera mogą one sprowadzać zgorzel 
ty lko w w arunkach w yjątkow ych, sztucznych. 
W  w arunkach zwykłych, w glebie zgorzeli by
najm niej one nie wywołują, a naw et zdaje się 
m iarkują rozwój grzybka, istotnego spraw cy cho
roby.

5) (Jo do w alki z chorobą badaną, autor środ
ka nie podaje jeszcze (ma to uczynić wkrótce; na 
później też zostawia poznanie historyi rozwoju 
grzyba, i sposobu w ja k i dosta je się on do okryw 
bulw ek), czyni natom iast jednę  ty lko uwagę, 
a mianowicie tę , że rozpowszechnianiu się g rzyb
ka sprzyja bardzo zwyczaj zmaczania bulw ek 
przed zasiewem. W ilgoć i pewne podniesienie 
się tem peratury  (warunki, najlepsze dla rozwoju 
zgorzeli, jak  wspomniano wyżej) w ew nątrz kupy 
bulw ek spraw iają to, (o czem autor przekonał się 
n ieraz), że często, jeżeli np. z przyczyn nieprze
w idzianych spóźniają się z zasiewem, w ielka ilość 
siew ek dostaje się do gleby już z korzonkami 
zczerniałemi, t. j. zarażonemi zgorzelą. S tąd 
wniosek, że środek powyższy pobudzenia kiełko
wania nasion należy stosować bardzo ostrożnie, 
a jeżeli nie zachodzi obawa, że buraki wzejdą 
późno, najlepiej zarzucić go zupełnie.

Ad. Gz.
—  Pasorzyt przymiotu. D -w i F . Schaudinn, 

znanemu badaczowi pierw otniaków  i wydawcy 
A rchiv f. P ro tistenkunde udało się znaleźć w so
ku, w ydobytym  z syfilitycznego gruczołu, paso- 
rzyta, wywołującego chorobę przym iotu. Pasorzyt 
ten. należący do państw a zwierzęcego, a miano
wicie do rodzaju Spirochaete, oznaczony został 
przez Schaudinna nazwą Spirochaete pallida. J e s t  
to ruchliw y pierw otniak  długości 4-—14 jjl, g ru
bości najwyżej 1/ i  ji., skręcony w postaci korko- 
ciąga o 6 —  14 skrętach; barw i się bardzo słabo 
dlaczego przezwany został Spir. pallida; autorow i 
udało go się zabarw ić zapomocą barw nika d r. 
Giemsy (lazur eozynowy). A. E.

(Deutsche Mediz. W ochensch.).

—  Zmiana płci U roślin, p . J a n  Chalon po
daje w Revue Scientifiąue następującą ciekawą 
obserw acyę. Posiadał on w ogrodzie swoim po- 
jedyńczy  egzem plarz Tam usj communis, który 
w ciągu la t k ilku  zupełnie nie owocował w skutek 
tego, że w szystkie kw iaty  by ły  rodzaju żeńskie
go. W  roku je d n ak  1901 w końcu lata p. Cha
lon zauważył znaczną ilość owoców. Zdziwiony 
tem  niepom iernie, gdyż pszczoły nie mogły prze
nieść pyłku z innych oddalonych o pięć kilom e
trów  egzem plarzy Tam usa, w roku następnym  
zbadał kw iaty  i przekonał się, że niektóre z nich 
b y ły  rodzaju męskiego, inne zaś podawnem u b y 
ły— żeńskiego. N astąpiła zatem zmiana płci.

H. B.

N O TA T K I B IB L IO G R A FIC Z N E .

— Stóhr Philipp. dr. prof. w Wurzburgu. 
Podręcznik histologii i mikroskopowej anatomii
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człowieka oraz techniki m ikroskopow ej (Lehrbuch 
der H istologie und d er m ikroskopischen A nato
mie des M enschen m it E inschluss d e r  m ikrosko
pischen Technik). 11 pomnożone w ydanie z 352 
figurami s tr . 4 5 6 - |-X I I I .  Je n a  1905 . G. F ischer. 
Cena 8 mk.

— Wiederstein Robert, dr. prof. w F ry 
burgu w Bryzgowii. A natom ia porównawcza 
kręgowców, opracowana d la  studentów  (V erglei- 
chende Anatom ie d er W irb e ltie re  fur S tudierende 
bearbeitet) 5 w yd. opracowane i rozszerzone 
„Zasad anatom ii porównawczej kręgow ców " 1 ta 
blica litogr. i 379  rys. w  tekście. Je n a  1905.
G. F ischer. Cena 16 mk.

— Weismann August dr. we Fryburgu 
w Bryzgowii. O dczyty o teory i pochodzenia 
gatunków . (V ortrage iiber D escendenztheorie). 
T reść, W stęp  ogólny i historyczny. Z asady do
boru naturalnego. Zabarw ienie zw ierząt i stosunek 
jego  do zjaw isk selekcyi. M im icry w łaściw e. |

Aa 31

Ochronne przystosow anie się u roślin. Rośliny 
mięsożerne. In s ty n k ty  zw ierząt. Symbioza. Po
wstaw anie kw iatów . D obór płciowy. Intraselek 
cya lub  selekcya histonalna. Rozmnażanie się je 
dnokomórkowców. . Rozmnażanie się zapomocą 
komórek zarodkowych. Z jaw iska zapłodnieni;* 
u roślin i p ierw otniaków . Teorya plazmy zarodko
wej. R egeneracya. U dział rodziców w powstawa
niu dziecka. Z badanie hypotezy dziedziczności 
zmian funkcyonalnych. Z arzuty  przeciw  niedzie- 
dziczeniu zmian funkcyonalnych. P raw o biogene- 
tyczne. Znaczenie ogólne am phim ixis. Parteno- 
geneza i, rozmnażanie się bezpłciowe i wpływ ich 
na plazmę zarodkową. W pływ y  środow iska. Dzia
łanie izolacyi. Tworzenie się gatunków  wyodrę
bnionych. Pow staw anie gatunków  i śmierć ich. 
Pow stanie organizmów żyjących. Zakończenie.

2-ie poprawione w ydanie, 3 tablice kolorowe 
i 131 fig. w tekście. Je n a  1905 G. Fischer. Ce
na 10 m k.

WSZECHŚWIAT

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

za czas od d. 21 do d. 31 lipca 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na stacy i m eteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu  i R olnictw a w W arszawie).

Barom etr red. Kierunek Zachmurze-

<D
do 0° i na cięż
kość 700 mm -j-

Tem peratura w st. Cels. iprędk. w iatru 
w )/i/sek. (0

nie
- 10) £ § • UWAGI

P 7 r l p . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 P- 9 w. 7 r. l p . 9 w. mm

21P- 45,7 46,6 48,6 16,0 19,8 14,8 21,5 13,0 w 5 W 9 SW 3 9 ©7 10 12,9 0  p i w nocy
22 s. 45,6 45,9 46,8 14,6 18,0 16,2 20,0 14,0 s w , N 2 W 2 10 10 10 3,4 •  a. p. n.
23 n. 46,0 45,5 45,2 16,2 21,4 18,6 22,5 14,5 W 6 s w , 0 10 ©7 7 3,1 •  12 a, 2— 3 p
24 p. 43,8 43,3 43,4 15,0 19 2 17,6 22,5 15,0 E 2 s 3 0 10# 10 7 20,8 •  a.^3,35-6,30
25w. 44,5 46,0 48,1 16,8 17,8 18,0 21,6 16,0 n w 3 n w 3 NWS 10 10 9 6,3 •  a 1,10-1,40
26 ś. 50,0 51,3 50,9 16,0 21,6 19,4 23,0 15,2 w 3 w 5 NWs 9 ©5 0 0,0 p. dr. T

27 c. 52,8 52,7 52,4 18,0 22,0 21,6 24,0 15,4 n w 2 NW, 0 ©1 © 3 0 —
28 p. 50,6 48,7 47,5 21,2 27,4 26,2 28,5 17,5 SW, S3 O © 1 © 3 2 1,8 •  n.
29 s. 47,2 46,9 47,5 18,2 21,4 16,2 25,5 16,0 n e 5 0 N 3 10 10 10 1,1 #1,80 —3p.
30 n. 50,8 49,8 46,9 18,2 21,2 19,2 23,2 12,5 W 3 0 S2 ©1 © 3 10* 3,1 #8,25p.—n.
31 p. 48.9 50,8 52,4 17,8 20,6 17,6 23,0 14,0 w r n w 5 w 7 10 ©8 0 —
Śred

nie
47,8 48,0 48,2 17,1 20,9 18,7 23,2 14,8 4,0 3,3 1,8 7,4 7,0 6,0 | —

Stan średni barom etru za dekadę: 1/3 (7 r. -(- 1 p. -|- 9 w.) == 748,0 mm
Tem peratura średnia za dekadę: '/ ,  (7 r. -j- 1 p. -J- 2 X  9 w.) — 18°,9 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  52,5 mm

S PR O S T O W A N IE . W  bu le tyn ie  . m eteorologicznym  za czas od 11 do 2 0 /V II  cały szereg 
liczb naw prost d a ty  16 w inien być um ieszczony naw prost d a ty  17 i vice versa.

T R E ŚĆ . W zajem ne stosunki ow adów  pasorzytnych, przez B. D yakow skiego. —  O stanie termicznym 
powierzchni ziemi w związku z zachodzącemi na niej zjaw iskam i geologicznemi, przez Leonarda 
Jaczew skiego (dokończenie). — J .  Loeb, Rozwój biologii spółczesnej (dokończenie). —  Człowiek i bak- 
te ry e  ziemi, przez H . R . —  Spraw ozdanie. —  K ronika naukowa. —  N otatk i bibliografiezne —■ Buletyn

m eteorologiczny. —  Sprostowanie.

W ydaw ca W . W R Ó B L E W S K I. R edak to r B R . ZN A TO W IC Z.

a02B0JeHo Uen3ypOK>. Bapmaua 22 I hmii 1905 r  Druk Rubieszowskiego i W rotnow skiojo, W łodzimierska 3.


