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MECHANIKA I ŻYCIE KOMÓRKI \).

Stara „vis vitalis“ na początku nowego 
?Tulecia zdaje się odżywa nanowo, chociaż 
co prawda w zmienionej cokolwiek postaci. 
Neo witaliści, których tak  wielu w ostatnich 
czasach  liczymy nawet pomiędzy wybitniej
szymi umysłami, pozbawili tę starą siłę ży
ciową już zupełnie wszelkiego pierwiastku 
mechanicznego, k tóry jej dawniej jeszcze po
wstawał. Odtrącono, że się tak wyrażę, owe- 
imi słynnemu czarownikowi z wieku 18-go 
ręce,, za których pomocą mógł mechanicznie

■rować m ateryą uorganizowaną, pozosta
wiając mu tylko um ysł, który  działając 
w teraźniejszości, zna już tajniki przyszłości 
i z tego powodu teraźniejszość metafizycznie 
przystosowywa iprzypasowuje do przyszłych 
celów. Dawne pojęcie ,,siły życiowej“ zna
mionowało jeszcze pewien mechaniczny 
punkt widzenia, współczesne natom iast „en- 
telechia“ (Driesch), „inteligencya rozwojowa'1, 
«dominanty11 (Reincke) i t. p. usuwają go już 
zupełnie, czynią go nawet zupełnie niemożli-

Ł) Odczyt, w ygłoszony na 76 zjeździe przyro
dników i lekarzy niem ieckich we W rocław iu, w y 
dany w osobnej odbitce w L ipsku  u  B artha  z przy
pisami i wskazówkam i lite ra tu ry .

wym. Materyą według nich rządzą czynni
ki niemateryalne. Entelechia Drieschowska, 
coś nakształt myśli, powstającej wszakże bóz 
mózgu, coś kierującego masą substancyi ży
wej ku pewnemu celowi, przycżem nie istnie
je środowisko, gdzie mogłoby ono powstawać 
i droga, którąby się rozchodziło, jest jakoby 
już w jajku dyfuzyjnie rozlane. W ykształca 
ona każdą cząstkę celowo niezależnie od tego, 
czy cząstka owa pozostaje dalej w związku 
z innemi, czy też ręka badacza oddzieliła ją 
od nich i tym sposobem dała jej zupełną nie
zależność.

Powstała wskutek podziału jajka, komór
ka, wyizolowana w odpowiednim czasie, wy
kształca się pod działaniem czynników, nie 
dających się wytłumaczyć mećhanistycznie, 
t. j. na podstawie praw fizyki i chemii, w od
powiedni embryon, cokolwiek prawda m niej
szy niż ten, co się rozwinął z całego ja j
ka, chociaż przed oddzieleniem ta  cząstka 
całego jajka miała znacznie węższy zakres 
działalności rozwojowej.

To, co się z tych procesów kształtowania 
dało wytłumaczyć mechanistycznie, np. ukła
danie się blastomeronów według prawa naj
mniejszej powierzchni, przybieranie kształtu 
kulistego przez komórki zarodkowe pod dzia
łaniem napięcia powierzchniowego, którem u 
.to tłumaczeniu neowitaliści nic zarzucić nie 

! mogą, jes t według nowej tej nauki zaledwie
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„środkiem kształtow ania się“, nigdy zaś isto
tą  kształtowania się zarodkowego. Tą osta
tnią jest jakiś celowy plan—entelechia,, któ
ra, sama zupełnie nie podlegając prawom me
chaniki rządzi wszystkiemi tem i mechani- 
stycznie dającemi się zanalizować zjawiska
mi. Oto pięta achilesowa neowitalizmu. J e 
żeli uznaje on potrzebę mechanistycznych 
„środków kształtow ania się“, to  najbliższem | 
zadaniem jego powinno być wykazanie, w ja 
ki sposób mechaniczne te sprawy zostają w y
woływane przez niemechanistyczne czyn
niki, a czego on dotąd nie uczynił i praw do
podobnie uczynić nie potrafi.

Poznanie uczy nas, że procesy mechani- 
styczne, t. j. zachodzące na zasadzie praw fi
zycznych i chemicznych, mogą być wywoły
wane tylko przez takie same przyczyny 
i mogą mieć tylko takie same skutki. Istn ie
nie system atu mechanicznego, który  miałby 
inny punkt wyjścia, sprzeciwia się wszystkim 
naszym doświadczeniom naukowym  i zja
wiska takiego w żaden sposób sobie przed
stawić nie możemy. Jeżeli jednak wbrew 
neowitalistom twierdzimy, że wszystkie prze
miany m ateryi i jej przegrupowania nie ty l
ko podczas rozwoju embryonalnego, leczwo- 
góle podczas wszystkich procesów życiowych 
dokonywać się muszą koniecznie m echani
cznie, gdyż m aterya, z k tórą pracuje życie 
i w której się rozwija, fizycznie biorąc, jest I 
niczem innem, jak  „m asąu, która, jakkolwiek 
byłaby złożoną, nie może uchylać się z pod 
praw rządzących masami, t. j. z pod praw 
fizyki i chemii, to z tego nie wynika jeszcze 
że jesteśmy w stanie poznać mechanizm ży
cia aż do najdrobniejszych szczegółów lub 
że w organizmie nie moglibyśmy spotkać 
swoistego rodzaju energii, któryby wogóle 
poza nim nigdzie nie występował.

Odwrotnie, jeżeli zwrócimy uwagę na 
psychiczne własności organizmu, prawdopo
dobnie tak  jest istotnie, lecz w każdym razie 
jakikolwiek byłby tu  rodzaj energii, musi on 
działać mechanicznie a przeto i sam być me
chanicznym.

Zanim wszakże przystąpi się do rozstrzy
gania p y t a ń ,  czy istotnie organizmom są 
właściwe takie swoiste życiowe, m echani
cznie jednak działające rodzaje energii, gdzie 
mogą one mieć swoje siedlisko, według ja 
kich praw  działają i t. p., należy przedtem

szczegółowo rozpatrzyć, a jest to rzeczą zna
cznie łatwiejszą, ze względu na zdobyte na 
polu nieorganicznem doświadczenie, w jakim 
stopniu można zjawiska życiowe powiązać 
z rodzajami energii i mechanizmami, znane- 
mi nam z mechaniki ciał nieżyjących, za
równo organicznego jak  nieorganicznego po
chodzenia.

Dla organów większych i ich systematów, 
które to jednostki są bardziej dostępne do
świadczeniom i analizie, fizyologia znalazła 
cały rząd takich mechanizmów", które można 

■I zbudować na zasadzie znanych praw mecha
niki, zupełnie nie przyjm ując istnienia spe- 
cyalnych czynników życiowych, że przy
pomnę tu  tylko o optyce fizyologicznej,
0 systemie ruchu krążenia krwi, o mechani
ce chodzenia i t. d. Dowodzi to, że życie
1 zwykła mechanika nie wykluczają się wza
jemnie.

Życie jest dziełem wspólnem komórek, ich 
części składowych i produktów. Jeżeli tedy 

' działalność większych organów daje się wy
tłumaczyć na zasadzie mechaniki, to powsta
je  pytanie — czy nie moglibyśmy zarówno 
poznać mechaniki części składowych tych 
organów, mianowicie mechaniki komórek 
osobno wziętych. Powodzenie mechaniki na
rządów pobudza w nas odwagę do zajęcia 
się m echaniką komórkową.

Będziemy wszakże musieli przedtem jesz
cze zwalczyć trzy, jak  na pierwszy rzut 
oka się wydaje, nie mało ważące wątpliwości.

Popierwsze komórki składające rozmaite 
organizmy a zarówno rozmaite organy zdają 
się być tak  różne, inaczej mówiąc są tak 
wyindywidualizowane, że może słuszne jest 
zdanie, że na całej kuli ziemskiej niema riwu 
komórek, które można byłoby uznać za zbu
dowane do najdrobniejszych szczegó łów  

identycznie. Na podstawie tego, każda in
dywidualnie zbudowana komórka może przed
stawiać zupełnie indywidualnie zbudowany 
mechanizm, a wobec tego znowu trudno 
przypuścić istnienia pewnych cech w sp ó l
nych w tej nieskończenie wielkiej ilości me
chanizmów, czyli niepodobna mówić o ja
kiejś jednolitej mechanice komórkowej.

Obawa ta  upada jednak, gdy zważymy, że 
nawet proces tak  ważny, jak  podział komoi- 
ki, dokonywa się zawsze bez względu na 
różnice komórek, we wszystkich z monoton-
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ną prawie prawidłowością; we wszystkich 
zachodzą zawsze jedne i te same lub zupeł
nie prawie podobne przegrupowania części 
składowych plazmy i jądra. Widocznie tedy, 
że jakkolwiek różnią się one swą budową 
wewnętrzną, w tym razie działają w nich je 
dnakowe mechanizmy, zresztą niżej zobaczy
my, jak  jednakowy mechanizm może wiązać 
się z rozmaitym chemizmem.

Drugie przypuszczenie może opierać się 
na fakcie złożoności substancyi żywej i tw ier
dzić, że układanie się cząsteczek w tej bar
dzo złożonej substancyi, musi mieć bai'dzo 
złożone przyczyny, dla których wykrycia lu
dzie nie posiadają odpowiednich środków.

Zarzut ten  odeprzeć daje się dwojako:
1) Nieskończenie zawikłana złożoność me- 

olmnicznej pracy komórek staje się już z tego 
względu mało prawdopodobną, że pracują 
ono bardzo prawidłowo, a wiemy że mecha
nizm może to czynić wtedy tylko, im jest 
mniej złożony. Astronom  np. buduje sobie 
zegar, od którego prawidłowej działalności 
zależy wartość poszukiwań jego, nie z naj
większą lecz z najmniejszą ilością kółek 
i ząbków, gdyż wie, że każde nowe kółko 
może być źródłem nowych zaburzeń w spra
wa ości mechanizmu. Mniejszej złożoności 
towarzyszy większa prawidłowość w działal
ności; zdanie to musi być uwzględniane za
równo przez organizmy, jak przez każdy in
ny m artwy mechanizm.

2) Teorya K anta i Laplacea pochodze
n ia  system atu planetarnego dowodzi, że nie- 
zbżoność system atu mechanicznego nie na
kłada więzów na pojedyńcze części składowe 
co do rozwoju ich lub kształtowania się. 0 1 - 
Wzymie pra-jaje ciał nieorganicznych i orga
nicznych, ogromna kula ognista pod działa
niem sił prostych, napięcia powierzchniowe
go i grawitacyi, wydzieliła planetę ziemską, 
nr której rozwinęło się życie organiczne, po
czynając od pierwotniaków a kończąc na 
człowieku. Mamy przeto dane do twierdze
nia, że w zasadzie cały ten złożony wynik 
ostateczny wszystkich ogromnie złożonych 
procesów kształtow ania się może być dzie
ln i  stosunkowo niewielkiej ilości czynników 
niechanicznych.

trzeci zarzut czyniony w czasach obec
nych materyalistycznej mechanice komórko- 
WeJ głosi, że właściwe pole działania materyi

żywej bardzo być może leży w granicach 
ultramikroskopicznych, w najmniejszych nie
widocznych dla nas cząstkach materyi. Na 
to można z łatwością odpowiedzieć, że we
dług najnowszych obliczeń w granicach ultra
mikroskopicznych niema już miejsca dla 
złożonych mechanizmów, gdyż w najm niej
szych widocznych cząstkach plazmy (l/2t [J.) 
mieści się według Errery 1000, według zaś 
Kendrika 1250 molekuł białkowych; ciałko 
więc, dziesięciokrotnie od tego obecnego 
„minimum visibile“ mniejsze, składałoby się 
już zaledwie ze 100 - 125 molekuł. Obli
czenia te ostudzają zapał tych, którzy dla wy
jaśnienia zjawisk życiowych z lekkiem ser
cem przypisują takim  ultramikroskopicznym 
cząstkom własności najbardziej złożone, nas 
zaś utwierdzają w dążeniu, aby widoczne 
przejawy życia komórki rozłożyć na widocz
ne mech ani styczne czynniki.

Złożoność i indywidualna rozmaitość ma
teryi organicznej nie wymaga bynajmniej, 
aby współrzędnie i wszystkie dokonywające 
się w niej zjawiska mechaniczne były rów
nież złożone i wyindywidualizowane, t. j. 
aby każda komórka zosobna miała swój spe
cyficzny mechanizm. W szak fizyka dowo
dzi nam, że substancye chemicznie bieguno
wo różniące się, pomimo to w wielu wypad
kach zachowują się jednakowo, byle tylko 
posiadały ten sam stan skupienia; tak znamy 
przecie dynamikę tylko ciał stałych, cie
kłych i gazowych, nie uwzględniając ze szcze
gólną uwagą chemicznej ich istoty. W yni
kiem różnic chemicznych są pewne poszcze
gólne odmiany i modyfikacye, wielka jednak 
ilość praw bez wyjątku obowiązuje wszystkie, 
jakiekolwiek są, ciała o jednakowym stanie 
skupienia. Stąd wyciągamy wniosek: mecha
niczne podobieństwa nie wymagają istnienia 
podobieństw chemicznych, a złożoność che
m iczna—złożoności mechanicznej.

Na mocy tego, pomimo rozmaitości komó
rek, opartej na rozmaitości chemicznych ich 
części składowych i wzajemnego ich ułożenia 
się, można było przypuścić, że jeżeli działa
jące substancye komórkowe posiadają jedna
kowe skupienie lub przynajmniej bardzo po
dobne, to dokonywają się w nich jednakowe 
procesy mechaniczne.

Pierwszem też zadaniem mechaniki ko
mórkowej było ustalenie zdania co do stanu
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skupienia m ateryi żywej. Nie mana tu  ido- 
żności przedstawienia, jak  wahano się przy- 
tein pomiędzy stanem ciekłym resp. ciągną
cym się a miękkim do stałego, mogę tylko j 
wskazać, że większość badaczy, którzy się tą 
sprawą zajmowali, ze starszych Max Schulze, 
Haeckel, Kuhne, z młodszych Berthold, 
Biitschli, Quincke, O. Lehm ann, Verworn, 
Jensen, Albrecht, P iitter —wypowiedziała się 
z całem przekonaniem za tem, że żyjąca pro- 
toplazma posiada własności cieczy, jakkol
wiek n ikt z nich nie zaprzecza, że wewnątrz 
niej znajdują się zawieszone mniejsze lub 
większe rozmaitej postaci ciałka stałe. W e
dług mnie, dla wielu kategoryj komórek bez | 
wątpienia dowiedziono ciekłego stanu sku
pienia ich protoplazmy, z chwilą kiedy uda
ło się wyjaśnić, że podpada ona nie pod jedno 
jakieś, lecz pod wszystkie fizyczne kry tery a 
cieczy.

Pozostawiona samej sobie podczas życia, 
nie wykazuje żadnej dającej się zmierzyć 
„wewnętrznej elastyczności'1', brak jej dalej, 
jak wogóle wszystkim cieczom, dającej się 
zauważyć ściśliwości, co widać z tego, że prą
dy protoplazmatyczne dokonywają się z je 
dnakową szybkością, zarówno w części ko
mórki pozostającej pod ciśnieniem nawet do 
7 atm., jak  i tam  gdzie ciśnienie pozosta
je zwykłem. Dalej podlega ona trzem pra
wom włoskowatości. Ja k  wym aga tego pier
wsze prawo, w środowisku płynnem  wyka
zuje ona dążność do jaknajwiększego zmniej
szenia swej powierzchni, co pozwala poznać, że 
działa tu, jak  w innych cieczach, napięcie po
wierzchniowe; według drugiego prawa, m a
cza ścianki naczynia pod jednym  zawsze 
kątem a przeniesiona na powierzchnię wody, 
zarówno jak  większość innych cieczy, zosta
je rozciągnięta (przyczem natychm iast umie
ra) przez powierzchniowe siły wody na nie
skończenie cienką błonkę; nareszcie, prawo 
trzecie: podnosi się ona w szklanej rurce 
włoskowatej sama, co nigdy stać się nie 
może z ciałem stałem.

Wszystkie te charakterystyczne dla cieczy 
własności, (brak „elastyczności wewnętrznej “ 
i ściśliwości podleganie prawom włoskowa
tości), stwierdzone zostały u nagich protopla
stów Rhizopoda wszelkich gatunków , u ślu
zo wcó w i komórek zarodkowych, a również 
n pewnych jeszcze roślinnych.

Zdobyto więc grun t dla analizy mechani- 
stycznej przej awów życiowych tych komórek, 
teraz należy rozpatrzeć się wiele też zdobyto 
na tem polu.

Zdobyczy tych nie będę szeregował w po
rządku chronologicznym, jak  po kolei do 
nich przychodzono; według mnie daleko le
piej przedstawić je ze stanowiska systema
tyczno-mech anicznego.

Nie będzie to nazbyt śmiało, jeżeli powiem, 
że wszystkie znane dotąd mechaniczne prze- 

1 jawy życia Rhizopodów, mianowicie nagich 
i opancerzonych pełzaków, a także śluzowców 
i białych ciałek krwi dają się już wytłuma
czyć na zasadzie mechaniki cieczy.

Swoisty sposób ruchu pełzaków, który 
stąd zwie się amebowatym, dokonywujący 
się bez pomocy jakichkolwiek odpowiednich 
organów ruchowych—nóg, rzęs lub innych 
znanych w świecie zwierzęcym, wyjaśnia się 
zupełnie, jeżeli zastosujemy w danym  przy
padku prawa napięcia powierzchniowego. 
Gdzie na powierzchni ciała pełzaka wskutek 
zewnętrznych lub wewnętrznych, fizycznycli 
czy też chemicznych wpływów zmniejsza się 
napięcie, w tę stronę przelewa się plazma, 
tworząc występującą naprzód t. z. nibynóżkę, 
czemu towarzyszy zupełnie określony rodzaj 
prądu, gdyż musi on odpływać od miejsc 
w których napięcie powierzchniowe nie 
zmniejszyło się jeszcze do tego czasu w kie
runku nibynóżki, aż nie ustali się nowa 
równowaga w napięciu całej masy. Tłuma
czenie to należy do najpierwszych zdobyczy 
mechaniki komórkowej i dane zostało przed 
20 laty przez Bertholda. Zasadniczy punkt 
jego pozostał dotychczas bez zmiany, zacho
dzą tylko różnice co do zdania, co właściwie 
wywołuje osłabienie napięcia powierzchnio
wego w miejscu, w którem tworzy się niby- 
nóżka. Jakakolwiek będzie ostateczna od
powiedź na to pytanie — czy istotnie ma ra- 
cyę Berthold, przyjm ując za sprawcę zja
wiska różnicę w warunkach adhezyi między 
protoplazmą a podścieliskiem, po którem peł
za ameba, czy też słuszne jest zdanie, Biit- 
schlego i Quinckego, czy Yerworna, który 
widzi przyczynę osłabienia napięcia w  utle
nianiu się w tem miejscu na powierzchni 
znajdujących się cząstek plazmy, jakakolwiek 
będzie dalsza droga teoryi p r z e d s ta w ia n e j ,  
w każdym razie mechanistyczne tłumaczenie
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zjawiska znajduje w tem główne swe oparcie, 
że Biitschlomu udało się otrzymać taką mie
szaninę cieczy, k tóra w ciągu 6 -ciu dni wsku
tek miejscowych czasowych zmian w napię
cia powierzchniowem pełzała niezależnie, 
odtwarzając w zupełności rodzaj ruchu ameby 
i obraz prądów  w jej ciele. Dalej, jeżeli 
ostatnia różnica w napięciu powierzchnio- 
wem plazmy jest głównym czynnikiem ru 
chów nagich, nie posiadających błonki ciał 
komórkowych, należy przypuścić, że wszy
stkie środki, które zwykle oddziaływają fi
zycznie n a  napięcie powierzchniowe cieczy, 
wywierają swój wpływ jednakowo i w wypad
ku ruchu protoplastów. Fizyka uczy nas, 
żt napięcie powierzchniowe jakiejkolwiek 
cieczy podlega wpływom przemian chemicz
nych, ciepła, elektryczności a także oddziały
wa na nie i dotknięcie się ciał innych. Bliż
s i  obserwacya wykazuje, że istotnie dzieje 
sio to samo w przypadku wymienionych wy
żej organizmów.

Wiemy ze zjawiska chemotropizmu, że roz
puszczone związki chemiczne, działając z je- 
dnej strony na amebę, sprawiają to, że ża
le n ie  od warunków, pełznie ona zupełnie 
mimo woli prawidłowo w kierunku ku prą
dowi substancyi, a wtedy mamy do czynie- 
n: z chemotropizmem dodatnim, lub też po
rusza się tak  samo w kierunku odwrotnym, 
co nazywamy zjawiskiem.chemotropizmu od- 
j‘ anego. W  wypadku pierwszym dany zwią- 
zek chemiczny w miejscu zetknięcia się 
z protoplazmą wywołuje osłabienie napię
ci;: na jej powierzchni, ruch zaś chemotro- 
p-cznie odjemny sprowadzony zostaje przez 
zwiększenie się w tem  miejscu napięcia_
0  słuszności takiego tłum aczenia przekony- 
w , nas to, że zjawiska tylko co opisane dają 
się naśladować łatwo, jak  to wykazałem ja 
a potem Bernstein z rozmaitemi cieczami 
umieszczonemi w środowisku, w którem się 
nie rozpuszczają, jeżeli skierujemy na nie 
z rurki włoskowatej prąd jakiejkolwiek sub
stancyi chemicznej, k tóra w miejscu zetknię
cia się z cieczą wywołuje zmniejszenie się lub 
zwiększenie jej napięcia powierzchniowego

1 co za tem idzie, amebowaty ruch jej naprzód 
lub wstecz.

To samo, co o chemotropizmie komórek 
amebowatych, można powiedzieć o termo- 
tropizmie ich i galwanotropizmie, o którym

| mówi J . Loeb, że jest to zapewne tylko pro
dukt sztuczny laboratoryjny, w przyrodzie 

| zwykle nie występujący.
W  pierwszym razie napięcie zostaje zmie

nione przez ciepło, w drugim zaś przez prąd 
elektryczny.

Wiele też spraw biologicznych wyjaśnia 
się, jeżeli prawo napięcia powierzchniowego 
zastosujemy do wypadków zetknięcia się 
organizmów pełzakowatych z ciałami stałe- 
mi. Można tu  wyprowadzić prawo, które 
dawniej już nazwałem prawem importu. 
Brzmi ono: Jeżeli ciało obce dotyka naraz 
dwu powierzchni nie mieszających się mię
dzy sobą płynów, to zostaje ono oblane przez 
ten płyn, lub, jak  się wyraziłem, zostaje ono 
importowane w ten płyn, do którego posia
da większą adhezyę. Jeżeli ciało stałe jest 
zbyt ciężkie, aby mogło zostać poruszone, 
to płyn do którego posiada ono większą ad
hezyę oblewa je zupełnie; jeżeli zaś płyn 
wskutek jakichkolwiek przyczyn, np. wsku
tek przylepienia się do podścieliska, nie po
rusza się łatwo, ciało stałe wchodzi samo 
wtedy w niego, poczem płyn za niem zlewa 
się z powrotem i nie zmienia swego konturu. 
Oba te rodzaje pogrążania się ciała stałego 
w ciecz, zarówno aktywne zalanie jak  pasy
wne wciągnięcie, daje się obserwować u ame
by podczas przyjmowania przez nią pokarmu 
i naśladować bez większej trudności zapo
mocą cieczy nieżyjących.

Nawetżywienie się znanego żarłoka Amoe- 
ba yerrucosa, która potrafi, nie wykonywając 
żadnych ruchów, wciągnąć w siebie i zwinąć 
w kłębek nitkę oscylaryi 2 0  razy dłuższą niż 
jest sama, nie uchyla się od analitycznego 
doświadczenia mechanicznego. Kropla chlo
roformu leżąca w wodzie, czyni to samo 
z nitką, jeżeli dotknie jej swą powierzchnią, 
np. z cieniutką nitką szelakową, której ad- 
hezya do chloroformu jest bardzo znaczna. 
Z zupełnym spokojem wciąga ona ją  we
wnątrz i zwija zupełnie tak samo jak ameba 
nitkę wodorostu.

A oto jeszcze jedno ciekawe doświadcze
nie. Jeżeli taka sama kropla chloroformu 
dotknie się cieniutkiej nitki szklanej wysze- 
lakowanej, ta  ostatnia zostaje wciągnięta we
wnątrz kropli. Następnie wszakże powłoka 
szelakowa nitki rozpuszcza się w chlorofor
mie i nitka szklana, posiadająca jak wiado
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mo większą adhezję do wody, zostaje wyrzu- j 
eona z kropli na zewnątrz. Analogiczne zja- i 
wisko mamy, gdy ameba przyjmie jako po- | 
karm jakąkolwiek okrzemkę; po strawieniu j 
miękkich części tego wodorostu, tw ardy je
go pancerzyk zostaje wyrzucony z organizmu. 
W  obu wypadkach działają jedne i te same 
przyczyny, obecność i nieobecność rozpusz
czającej się substancyi. Rozpuszczanie się 
substancyi ciała obcego wywołuje z fizyczną 
koniecznością większą adhezyę między cia
łem a plazmą ameby (fizyczne warunki roz
puszczania się polegają na zasadzie: adhezya 
jest większą niż kohezya), usunięcie zaś sub
stancyi tej przez strawienie odwraca w arun
ki i ciało stałe, np. pancerzyk okrzemkowy, 
musi być wyrzucony na zewnątrz organizmu, 
o ile posiada większą adhezyę do środowiska 
płynnego, w którem organizm się znajduje.

Zarówno wzajemne oddziaływanie che
miczne warunkuje istnienie odpowiedniej 
adhezyi między dwiema substaneyami, czem 
właśnie objaśnia się to, że rozm aite zawar
tości komórki amebowatej, np. jądro lub 
współżyjące z nią wodorosty nie zostają wy
dzielane na zewnątrz. Potrzebę takiego tłu 
maczenia wykazał po raz pierwszy Pfeffer.

Tłum. Ad. Cz.
(I)K)

ZMIANY NA SŁOŃCU A POGODA.

W ciągu lat ostatn ich—pisze W. Lockyer 
w J\la 1858 angielskiej N aturę — zwrócono 
szczególniejszą uwagę na kwestyę stosunku 
pomiędzy plamami i wyskokami słonecznemi 
a pogodą oraz na możliwość przepowiadania 
na tej podstawie charakteru nadchodzących 
pór roku. W  m arcu r. b. ukazał się w N a
turę artykuł, ogłoszony przez Biuro Pogody 
Stanów Zjednoczonych, przedstawiający stan 
ogólny zagadnienia o przepowiadaniu pogo
dy na dłuższy czas naprzód. A rtykuł ten 
stwierdza, że postęp zarówno w długości ter
minu, jak  i w dokładności przepowiedni po
gody, zależy od dokładnego zbadania i zro
zumienia ciśnienia atm osferyczngo na zna
cznych przestrzeniach oraz od oznaczenia 
wpływów natury, prawdopodobnie, słonecz
nej, które warunkują mniej lub więcej nor
m alny rozkład ciśnienia nad powierzchnią 
ziemi.

W numerze kwietniowym czasopisma 
„Popular Science M onthly“ profesor Ernest 
Brown, rozpatrując kwrestyę stosunku po
między plamami słonecznemi a pogodą, wy
licza cały szereg zagadnień, oczekujących na 
rozwiązanie. Zdaniem tego badacza stosu
nek taki stwierdzić się nie daje. Jest rzeczą 
wysoce prawdopodobną, pisze Brown, że 
wpływ bezpośredni przestrzeni, zajętej przez 
plamy, jest nieznaczny w7 porównaniu ze 
skutkami, które w atmosferze naszej powsta 
ją z innych przyczyn. W  końcu na popar
cie swego zdania Brown przytacza następu
jące słowa prof. Clevelanda Abbego: „klucz, 
do zagadnienia o pogodzie nie należy szukać 
w słońcu lub wogóle wr jakimkolwiek wpły
wie zewnętrznym, ale raczej w warunkach, 
istniejących w samej atmosferze; warunki 
te można wykryć jedynie przez staranne zba
danie praw wewnętrznych ruchu całkiem 
niezależnie od ciał zewnętrznych, które mo
gą zmodyfikować w yniki“.

Zastanawiając się nad trudnościami, które 
napotyrka badanie warunków meteorologicz
nych na powierzchni ziemi, Brown zwraca 
uwagę na to, że obserwacyj, czynionych 
w jednem miejscu, nie należy łączyć z obser- 
wacyami, czynionemi w innem miejscu, po
nieważ jest rzeczą teoretycznie możliwą 
a nawet prawdopodobną, że maximum w je
dnem miejscu obserwacyi zdarzyć się może 
jednocześnie z minimum w innem miejscu 

1 obserwacyi. Tak np. roczne średnie mogą 
wykazać, że maximum deszczu w jednem 
miejscu zdarzało się zawsze jednocześnie 
z minimum deszczu w innem miejscu i vice 
versa.

W przytoczonym ustępie mieści się ważna 
uwaga, która, jak  wykazały ostatnie badania 
odpowiada rzeczywistemu faktowTi meteoro
logicznemu: fakt ten został stanowczo usta
lony gdy chodzi o ciśnienie, i przeto należy 
go uważać za wielce prawdopodobny, gdy 
chodzi o opad, ten ostatni bowiem zależy od 
pierwszego.

W  przypadkach takich zmian ciśnienia 
stwierdzono, że zachodzi wahanie się barome
try  czne na wielką skalę, którego istnienie po
twierdziły prace prof. Bigelowaz W eatterBu- 
reau. Zdaje się być rzeczą prawie niewątpli
wą, że powyższa zmiana ciśnienia okaże się 
właśnie „kluczem1' do całej sytuacyi; słone-
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cznego jej początku już przedtem doszukiwa
no się w zmianach częstości wyskoków, któ
re koniec końców, związane są z plamami 
słonecznemi.

Aż do czasów obecnych, ci, co usiłowali 
wytłumaczyć zmiany pogody na podstawie 
zmian słonecznych, poszukiwali takiego skut
ku działania słońca, któryby bądź zwiększał, 
bądź zmniejszał ilość opadu na całej kuli 
ziemskiej jednocześnie. W ynikiem było to, 
żo zbadanie wielkiej liczby danych statysty
cznych wykazało, że w niektórych okolicach 
ilość deszczu zmienia się proporcyonalnie do 
ilości plam słonecznych, w innych zmiana 
zachodzi w kierunku odwrotnym, a jeszcze 
w innych nie widać pomiędzy temi czynni
kami żadnego związku. Faktycznie wywo
dy te, aczkolwiek zupełnie słuszne, doprowa
dziły do wniosku, że zależność pogody od 
spraw słonecznych jest mocno wątpliwa, po
nieważ uznano za niemożliwe, by wyniki 
tak sprzeczne mogły mieć swe źródło w je
dnej i tej samej zmianie słonecznej.

Takie nieprawidłowe posługiwanie się hy- 
potezą było prawdopodobnie przyczyną, dla 
której nastąpiło opóźnienie w postępie badań 
nad związkiem pomiędzy zmianami słonecz
nymi a meteorologicznemi.

Stwierdzone obecnie istnienie owego waha
nia się barom etry cznego wykazuje, że 
działalność słońca musi wywierać na atmo
sferę naszę wpływ podwójny, przyczem dwa 
is skutki muszą być przeciwnego rodzaju. 
Wynik taki je s t rzeczą całkiem naturalną, 

i dziwić się tylko należy, że nie pomyślano 
o tem dawniej.

Ponieważ ilość powietrza w atmosferze 
naszej jest stała, przeto większe nagrom a
dzenie jego z jednej strony ziemi z koniecz
ności musi pociągnąć za sobą zmniejszenie 
się jego cjuantum u antypodów. Gdy słońce 
grzeje z większą mocą, wówczas atmosfera 
ogrzewa się silniej, i wskutek tego powstają 
silniejsze prądy wstępujące ciepłego powie
trza, dając początek przestrzeniom o ciśnie
niu wyraźnie niższem. Jednakże gdzieś na
stąpić musi kompensata, i rzeczywiście znaj
dujemy ją  na przeciwniej stronie kuli ziem
skiej, dokąd przybywa powietrze, uprzednio 
°grzane, i zstępując, daje początek przestrze- 
m. o ciśnieniu nadmiernem. To przenosze

nie się powietrza tam i napowrót staje się 
tym  sposobem ważnym bardzo czynnikiem 
w badaniu zmian pogody w każdej okolicy, 
ponieważ opady są tak  ściśle powiązane ze 
zmianami ciśnienia.

Poza obrębem części środkowych tych dwu 
wielkich przestrzeni, które zachowują się 
w powyższy sposób wahadłowy, zmiany ciś
nienia powinny mieć inny okres i rzeczywiś
cie okres taki ujawniają. Wóbec tego jest 
rzeczą niesłychanie ważną, gdy usiłujemy 
oznaczyć wpływ słońca na naszę atmosferę, 
oddzielić okolice, ponad któremi zmiany mo
gą być pochodzenia czysto słonecznego, od 
tych okolic, w których ujawniają się zmiany 
zmodyfikowane przez mechanizm samej a t
mosfery.

A zatem niema powodu, dla którego nale
żałoby zapatrywać się pesymistycznie na 
próby rozwiązania zagadnienia o zależności 
pomiędzy zmianami na słońcu a kaprysami 
pogody. Olbrzymi zasób gotowego materya- 
łu  czeka tylko na należyte zużytkowanie. 
Jednocześnie należałoby poczynić starania 
celem zapewnienia ciągłości tym obserwa- 
cyom oraz poukładać dane w szeregi, najdo
godniejsze dla tych specyalnych badań.

(N a tu rę ). S. B.

Z HISTOLOGII GRUCZOŁU 
GAZOWEGO W  PĘCHERZU PŁAWNYM 

RYB KOŚCISTYCH.

Morfologia i fizyologia pęcherza pławnego 
posiada dotychczas dużo stron ciemnych, 
których oświetlenie zajmowało w ostatnich 
czasach uwagę wielu badaczów, o czem nieje
dnokrotne mieliśmy sposobność wspominać 
również we Wszechświecie. Ostatnio w „Ana- 
tomischer Anzeiger14 znajdujemy obszerną 
rozprawę pani Karoliny Reis i prof. Józefa 
Nussbauma pod podanym powyżej tytułem , 
która ze względu na ciekawe swe wyniki za
sługuje na streszczenie. W  roku zeszłym 
prof. Nussbaum wespół z p. Bykowskim 
opisał w Sprawozdaniu Akad. Krakowskiej 
tak  zwany „organo rosso“ (Emery), czyli 
gruczoł gazowy u jednego z przedstawicieli 
ryb kościstych, a mianowicie u ryby-pasó- 
rzyta Eierasfer Cuvieri. W  ostatniej zaś
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pracy prof. Nussbaum wespół z panią Reis 
zajmuje się histologią porównawczą tego 
organu u  rozmaitych przedstawicieli ryb 
kościstych. Anatomia gruczołu gazowego 
opisana już była przez kilku badaczy, a mia
nowicie przez Coggiego, Corninga, Yincenta 
i Barnesa, Jaegera i w. in., którzy jednak 
mało zajmowali się stroną histologiczną tego 
przedmiotu.

Najciekawiej w badaniach prof. Nussba- 
uma przedstawiała się ryba rajska (Macropo- 
da viridi-auratus) doskonały objekt do badań 
nad kwestyą tak  zwanych trophospongiae, 
po raz pierwszy odkrytych przez Holmgrena 
w rozmaitych narządach różnych zwierząt, 
a zupełnie zaprzeczanych przez Blochmana 
i Ram on y Cajala, przynajm niej w komór
kach nabłonkowych walcowatych u pijawek. 
Prof. Nussbaum znalazł jednak rzeczywiście 
(w preparatach stud. Weigla) typowe tropho
spongiae Holmgrenowskie u  tych samych 
pijawek. Co do jednego Nussbaum zgadza 
się z Blochmanem, a mianowicie zamiast 
używanej przez Holm grena nazwy komórki 
błonicowe dla znajdujących się pomiędzy ko
mórkami nabłonkowemi blaszek — proponuje 
nazwę przegródek międzykomórkowych.

Co dotyczę gruczołu gazowego, to u nie
których kościstych (np. u Fierasfer, Ophi- 
dium, Charax) pęcherz pław ny tylko na ma
łej przestrzeni po stronie brzusznej opatrzo
ny jest gruczołem gazowym, utworzonym 
z nabłonka wielowarstwowego, a na miej
scach pozostałych w ysłany jest jedną w ar
stwą nabłonka płaskiego, przeciwnie, u  ryby 
rajskiej gruczoł gazowy zajm uje większą 
część strony brzusznej pęcherza i prze
chodzi w gruczołowy nabłonek walcowa
ty, który pokrywa boczną i grzbietową 
stronę pęcherza, tak  iż można powiedzieć, że 
gruczoł gazowy zajmuje całą wewnętrzną 
powierzchnię pęcherza. Na stronie brzusz
nej jest on najlepiej rozwinięty i tu  łączy 
się z leżącą pod nim siatką cudowną (rete 
mirabile), czyli tak  zwanym „orga no vascola- 
re ańteriore“ (przednim narządem  naczynio
wym) opisanym przez Emeryego. U Macro- 
póda ten splot naczyniowy leży niesym etry
cznie, po stronie pi'awej od linii środkowej, 
u innych ryb w samym środku.

W  miejscu najbardziej ‘ roz winię tem, t. j. 
w pobliżu narządu naczyniowego gruczoł

posiada budowę następującą: W arstwa na
błonka walcowego skierowana ku światłu 
pęcherza tworzy w wielu miejscach wypukli- 
ny kanalikowate, które przebiegają w roz
maitych kierunkach, rozgałęziają się i zrast; 
ją swemi końcami, tak  że na przecięciach gru
czołu widać dużo świateł gruczołowych 
okrążonych nabłonkiem walcowatym, lub 
kostkowym. Inne światła, które pozostały 
pomiędzy zrośniętemi kanalikami, są jaki)' 
przewodami pozagruczołowemi, wypełnione- 
mi po większej części przez idące z narząd’: 
naczyniowego naczynia włoskowate z malr, 
ilością tkanki łącznej. W tych miejscac 
gdzie wypukliny kanalikowate zrastają sio 
wzajemnie, nabłonek walcowaty przechod: 
w kostkowaty lub wielościenny. W pozo
stałych mniej rozwiniętych miejscach gru
czołu gazowego, np. po stronie grzbietowe; 
pęcherza, warstwa wysokiego nabłonka wal
cowatego daje oddzielne krótkie, ślepo za
kończone wypukliny kanalikowate.

Gruczoł daje wydzielinę gazową. Prócz 
tego znaleziono w światłach kanalików, jak 
również w świetle pęcherza szczególne masy 
ziarniste lub kłaczkowate, również produkty 
sekrecyi gruczołu, które zapewne drogą dal
szych przemian chemicznych dostarczają 
również zawartości gazowej pęcherza.

Co dotyczę mechanizmu sekrecyi gazowej, 
to przebiega on u Macropoda tak  samo jak 
u Fierasfer. W  niektórych miejscach w na
czyniach krwionośnych gruczołu widać szcze
gólne ciało ziarniste, zapewne produkt roz
padu ciałek krwi, a więc należy przypuścić, 
że tworzenie się wydzieliny gazowej w ota
czających komórkach gruczołowych odbywa 
się kosztem rozpadających się ciałek krwi. 
Gaz wydziela się w zarodzi komórek gruczo
łowych w postaci pęcherzyków, które łączą 
się w większe pęcherze, i zapewne pod dzia
łaniem zwiększonego ciśnienia gazowego 
wstępują do światła pęcherza pławnego.

Co dotyczę m asy ziarnistej lub kłaczkowa- 
tej, barwiącej się zapomocą eozyny na czer
wony, a zapomocą mieszaniny Van Giesona 
na brunatny kolor, k tóra to masa, jak  wspo
minaliśmy wyżej, wypełnia światła wypuklin 
kanalikowatych a także światło pęcherza, to 
podług autorów jest ona produktem rozpadu 
komórek gruczołowych, w czem rozchodzą 
się z dotychczasową hypotezą, wypowiedzią-
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ną przez Jaegera, podług którego jest to pro
dukt rozpadu białych ciałek krwi. Autoro- 
wie na poparcie swej hypotezy podają, fakt, 
że rzeczywiście obserwowali rozpad komórek 
gruczołowych, który się odbywa w sposób 
następujący: W komórkach tych jądro roz
pada się na 2 — 3 części (u Macropoda), lub 
nawet na całą kupkę małych odcinków 
(u Ophidium); po takiej fragmentacyi jądra 
i a często i przed nią)zaródź blednieje i rozpa
la się na drobne ziarnka i grudki; nakoniec 
komórka ginie zupełnie i produkty jej roz
padu wstępują do świateł gruczołu a stąd 
do światła pęcherza. Prócz tego zauważono 
»odobny rozpad u pojedyńczych komórek 

nabłonkowych w sąsiedztwie światła pęche- 
za. Drogą dalszej przemiany chemicznej 
. masy tej tworzy się zawartość gazowa pę

cherza pławnego.
Z funkcyą wydzielniczą gruczołu połączo

ne jest istnienie t. zw. trophospongiae i ka- 
lalików w zarodzi komórek gruczołowych. 
Wkomórkach nabłonkowych, wyściełających 
wiatło pęcherza, widać wyraźnie przegródki 

międzykomórkowe, barwiące się świetnie 
szczególnie zapomocą metody Yan Giesona; 
przegródki te sięgają listewek granicznych, 
ilnie tu  rozwiniętych. Z temi to przegród

kami międzykomórkowemi są w ścisłym 
wiązku trophospongiae Holmgrenowskie, 

które tu  widoczne są doskonale i występują 
pod wpływem najrozmaitszych metod kon
serwowania (sublimat, sublimat z kwasem 
octowym, sublimat z kw. azotowym) i bar
wienia (szczególnie zapomocą erytrozyny, 
eozyny, fuksyny S, w kombinacyi z żelazo- 
hematoksyliną, a także mieszaniny Erlicha). 
Występują w postaci utworów nitkowatych 
w miejscu typowem, powyżej jądra, przy- 
czem rozróżniamy mniej lub więcej poziomą 
nić główną i od niej idące ku górze i ku do
łowi rozgałęzienia, łączące się gdzieniegdzie 
siatkowato i opatrzone zgrubieniami ziarni- 
stemi rozmaitego kalibru. W niektórych 
komórkach gałązki te splatają z jednej lub 
kilku stron jądro i dochodzą aż do podstawy 
komórki; grubsze gałęzi trophospongiów 
dochodzą aż do przegródek międzykomórko
wych.

Te przegródki w arunkach w pewnych 
podlegają znacznym zmianom, a mianowi
cie stają się płynnemi i na ich miejscu zja

wiają się przestrzenie, dochodzące aż do li
stewek granicznych, które je zamykają. Au- 
torowie zauważyli takie samo rozpływanie się 
w trophospongiach, przez co w zarodzi zja
wiają się cienkie kanaliki, komunikujące się 
z przestrzeniami międzykomórkowemi. Prze
strzenie te wchłaniają w siebie soki odżyw
cze, które oddają komórkom sąsiednim zapo
mocą tych właśnie kanalików wewnątrzko
mórkowych; odpowiadają więc przestrze
niom limfatycznym, jak  to przypuszczał 
Holmgren.

Z istnienia tego subtelnego aparatu odżyw
czego wnioskować należy, że komórki gru
czołu gazowego odżywiają się bardzo inten
sywnie. Godny uwagi jest fakt, że, jak  wy
żej wspomnieliśmy, pęcherzyki gazowe naj
liczniej zjawiają się w tych częściach komó
rek walcowatych, gdzie najbardziej rozwi
nięte są trophospongiae albo też kanaliki, 
t. j. powyżej jądra  lub między jądrem  a rąb
kiem pokrywającym swobodną powierzchnię 
komórek. Co dotyczę źródła pochodzenia 
przegródek międzykomórkowych, to autoro- 
wie zgodnie z Holmgrenem przypuszczają, 
że są one produktem niżej leżącej tkanki 
łącznej. Skonstatowali oni, że przegródki te 
są przedłużeniem ścianek naczyń krwionoś
nych gruczołu, a mianowicie śródbłonka 
(endothelium).

W  ten sposób przedstawić sobie możemy 
przebieg procesu odżywczego. Soki odżyw
cze z naczyń włoskowatych wstępują do ko
mórek tkankołącznych, stąd do połączonych 
z niemi przegródek międzykomórkowych; te 
rozpływają się i tworzą przestrzenie między
komórkowe; stąd soki przez kanaliki (zmie
nione trophospongiae) przechodzą do zarodzi 
komórek. Obficie odżywiane komórki g ru
czołowe wytwarzają wydzielinę albo bezpo
średnio w postaci pęcherzyków gazowych, 
albo pośrednio—drogą rozkładu, wytwarza
jąc masę ziarnistą lub kłaczkowatą. W y
dzielina albo bezpośrednio wstępuje do świa
tła  pęcherza pławnego, albo pośrednio po
przez światła tubuli, wpadających do świa
tła  pęcherza. Rozpadłe komórki nabłonko
we odradzają się drogą podziału mitotycz- 
nego komórek pozostałych przy życiu.

A. E.
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W ZAJEM N E STOSUNKI OW ADÓW  
PASORZYTNYCH.

( Dokończenie) .

Do pospolitych i bardziej znanych błon- 
kówek pasorzytnych należy baryłkarz (Micro- 
gaster s. Apanteles) z rodziny mączeli (Bra- 
conidae). Szczególnie pospolity jest ga tu 
nek Microgaster glomeratus, maleńki czarny 
owad (3 mm długi) z żółtemi nogami i prze- 
zroczystemi skrzydłami o blado-brunatnych 
żyłkach. Składa on ja jka  w liszki bielinka 
kapustnika (Pieris brassicae), po kilkadzie
siąt w jednę liszkę. Z jajek lęgną się dro
bniutkie larwy, żywiące się sokami liszki. 
Po ostatniem linieniu przed przekształceniem 
się w poczwarkę, w yrastają im szczęki, któ- 
remi przegryzają skórę gąsienicy i wy
dostają się na zewnątrz.

Zaraz po wydobyciu się zaczynają one 
snuć sobie oprzęd i przed upływem  24 go
dzin przekształcją się w żółtawe lub biała
we beczułeczki, pokrywające w znacznej 
liczbie skórę gąsienicy. Pospolicie (ale zu
pełnie niesłusznie) zowią je  „jajami gąsieni- 
czemiw. Z oprzędów tych po upływie 10—12 
dni wydobywają się małe oski i lecą szu
kać nowych ofiar.

Ody zwrócimy uwagę na nadzwyczajną 
mnożność baryłkarzy i fakt, że z jednej liszki 
zabitej przez ich larw y lęgnie się kilkadzie
siąt owadów, które mogą zarazić tyleż no
wych liszek, nie będziemy się dziwić, że owad 
ten jest tak  bardzo pospolity: kto się zajmo
wał przez dłuższy czas hodowlą gąsienic ka
pustnika, miał niejednokrotnie możność prze
konania się, że na kilkanaście hodowanych 
liszek znajdzie się przynajmniej parę zara
żonych przez baryłkarza i dających w ho
dowli nie motyle, ale oski. W ynika stąd 
ogromne znaczenie baryłkarza, jako  tępicie- 
la niemniej pospolitego kapustnika.

Takie samo znaczenie m ają i inne gatunki 
tego owada, wszystkie one bowiem (z w y
jątkiem  dwu) pasorzytują na gąsienicach 
motyli. Do bardziej znanych i użytecznych j  

należy M icrogaster nemorum, osiedlający się ; 
na gąsienicach prządki sosnówki (Bombyx i 
s. G astropacha pini). Je s t to znakom ity j  

obrońca borów.

Ale niestety baryłkarze same stają się 
bardzo często ofiarą innych pasorzytnych 
błonkówek.

Prof. Sajo opowiada następujący przykład 
z własnego doświadczenia:

Z hodowanych liszek kapustnika otrzymał 
przeszło 100 oprzędów baryłkarza (M. glo
meratus); ale z oprzędów tych nie wylągł się 
ani jeden baryłkarz, ale wyłącznie małe po
łyskujące bleskotki z gatunku Diplolepis 
microgastri. Jakże łatwo można było obser
wując pierwszy raz baryłkarza dojść do 
błędnego wniosku, że te wyklute owady 
są to właśnie baryłkarze i uznać je, za bar
dzo pożyteczne i zasługujące na ochronę!

Tymczasem jest to pasorzyt drugiego rzę
du a zatem szkodliwy i należy go nie ochra
niać, ale tępić.

Sprawa gm atwa się jeszcze bardziej i sta
je  się jeszcze trudniejszą do rozwikłania, gdy 
w grę wejdą pasorzyty trzeciego rzędu, osie
dlające się na drugorzędnych, oraz czwarto- 
rzędne, napastujące trzeciorzędne. Zadanie 
staje się wówczas prawdziwie sfinksową za
gadką!

Podobny przykład opisał Schultz (w r. 
1891) w „Berliner Entomologisches Zeit- 
sćhrift". Hodował on mianowicie larwy kło- 
potka (Spondylis buprestoides), małego chrzą
szcza z rodziny kózek (Cerambycidae) i prze
konał się, że są one napastowane przez 3 ga
tunki muchy wierzchołówki (Lapliria gibbo- 
sa, L. flava i L. gilva). Można je zatem uwa
żać w stosunku do kłopotka za pasorzyty 
pierwszego rzędu.

Z dalszych poszukiwań Schultza wynika, 
że te muchy mają znów swego pasorzyta, 
mianowicie błonkówkę, zwaną żgłębcem 
(Rhyssa) a należącą do rodziny właściwych 
gąsieniczników (Ichneumonidae). To więc 
będzie pasorzyt drugiego rzędu. Ale i on ma 
również swego pasorzyta (już trzeciego rzę
du), w postaci jakichś mączeli (Braconidae), 
których gatunku Schultz nie mógł dokładnie 
określić.

Ponieważ dalej jest rzeczą bardzo pospoli
tą, że na mączelach osiedlają się bleskotki 
(Chelcididae), można więc z dość dużem 
prawdopodobieństwem przypuścić, że sta
ranniejsze poszukiwania doprowadziłyby do 
odkrycia jakichś bleskotek na m ą c z e la c h
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Schulza i w ten sposób mielibyśmy już pa
so rzy ta  czwartego rzędu w stosunku do kło-
potka.

W ypadki takie zdarzają się znacznie czę
ściej, niż się to mniema powszechnie, a wy
brnięcie z kłopotu w takim  razie i właściwe 
rozstrzygnięcie kwestyi nie jest bynajmniej 
rzeczą łatwą.

W yobraźmy sobie położenie badacza, któ
ry hodując pewną liczbę larw jakiego owadu, 
widzi nagle jak  z nich wydobywa się nie je 
den, ale kilka gatunków pasorzytów. Jak  tu  
rozstrzygnąć, które z nich sączyjemi pasorzy- 
tami i jakie ich jest zatem właściwe znacze
nie? Odpowiedzieć na to pytanie można je 
dynie po przeprowadzeniu długich i cierpli
wych hodowli z temi wszystkiemi owadami.

Do niedawna rozstrzygano tę kwestyę 
w sposób bardzo prosty, ale też i bardzo nie
dokładny. Uważano mianowicie, że wszy
stkie owady, które się wydobj7ły z larwy, sto
czonej przez pasorzyty, są jej pasorzytami 
pierwszego rzędu. Tymczasem w rzeczywi
stości nie zawsze tak bywa.

Wśród szkodników borowych jedno z pier
wszych miejsc zajmuje trąd sosnowiec (Lo- 
phyrus pini), owad błonkoskrzydły z rodzi
ny pilarzy (Tenthredinidae). Ma on na szczę
ście dość licznych wrogów, wśród których 
między innemi wymienia się zwykle paso
rzytne gąsieniczniki z rodzaju wszczędotka 
(Cryptus), a mianowicie gatunek Cr. nube- 
culatus.

Otóż można mieć pewne i bardzo uzasa
dnione wątpliwości, jak  powiada prof. Sajo, 
czy ten wszczędotek jest istotnie pasorzytem 
pierwszorzędnym trąda. Już w r. 1877 uda
ło się Brischkemu wyhodować tego wszczę
dotka z larw innych gąsieniczników, miano
wicie szperacza (Exetastes) i pęczoła (Campo- 
plex pugillator). Je s t rzeczą wielce wątpli
wą, aby ten sam pasorzyty (Cryptus) obierał 
sobie gospodarzy z tak  rozmaitych grup, jak 
pilarze i gąsieniczniki. A gdy jeszcze weźmie
my pod uwagę, że pęczoł (Campoplex) sam 
należy do pasorzytów pierwszorzędnych trą 
da, to powinniśmy raczej przypuścić, że 
wszczędotek jes t drugorzędnym pasorzytem 
trąda, osiedlającym się na pęczole. W  ta- 
kiem oświetleniu kwestyi przestaje on być 
owadem pożytecznym i powinien być zaliczo
ny do szkodliwych.

Jest to przypuszczenie, wielce prawdopo
dobne, ale zawsze tylko przypuszczenie. Że 
zaś rozstrzyga ono bardzo ważne pytanie 
praktyczne o szkodliwości lub pożyteczności 
pewnego gatunku, należałoby więc koniecznie 
zamienić je w pewnik i zdecydować sta
nowczo, czy wszczędotek jest owadem szko
dliwym czy też pożytecznym.

Stanowcze rozstrzygnięcie tej kwestyi bę
dzie wymagało starannych i licznych hodo
wli tego owadu. Trzeba będzie mianowicie 
hodować okazy trąda w zupełnie odosobnio
nych skrzynkach tak, aby żadne owady nie 
mogły się do nich dostać. Do skrzynek tych 
trzeba będzie wpuszczać osobniki wszczę
dotka, aby mogły one złożyć swe jajka na 
larwach trąda. Jeżeli z larw tych przez ca
ły ten czas nie wydobędzie się ani jeden 
okaz wszczędotka, to należy przypuścić, że 
rzeczywiście, nie jest on pasorzytem samego 
trąda.

Żeby jednak wyjaśnić ostatecznie kwestyę 
znajdowania tych owadów przez Brischkego 

j na larwach trąda, trzeba będzie wówczas wy
konać jeszcze jedno doświadczenie, miano
wicie hodować w jednej skrzynce larwy trą 
da wraz z pęczołami i wszczędotkami. Jeżeli 
z takiej hodowli otrzymamy nowe okazy 
wszczędotka, to możemy wówczas twierdzić 
już z zupełną pewnością, że jest to pasorzyt 
drugiego rzędu dla trąda, a zatem z naszego 
punktu widzenia szkodnik.

Ja k  widzimy, droga do rozstrzygnięcia, 
czy dany pasorzyt jest dla nas szkodliwy 
czy też pożyteczny, nie jest bynajmniej łatwa 
i krótka. A tymczasem takich kwestyj w ąt
pliwych nasuwa się mnóstwo na każdym 
kroku.

Tak samo nierozstrzygniętem jest to py
tanie w stosunku do innego gąsienicznika, 
zwanego niecalcem (Hemiteles). Zazwyczaj 
wzmiankuje się w podręcznikach, że Hemi
teles areator i H. fuh-ipes pasorzytują na 
larwach prządki sosów ki (Gastropacha pini) 
i zwójki zieloneczki (Tortrix yiridana,) ale że 
także znajdowano je i na larwach trąda  
(Lophyrus pini).

W ydaje się to już odrazu rzeczą wątpliwą, 
zazwyczaj bowiem owady pasorzytne mają 
ograniczoną liczbę gospodarzy, napadają na 
larwy, należące do jednej rodziny, a nawet 
do jednego rodzaju, a nie do dwu rzędów.
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W ątpliwość staje się jeszcze większą, gdy 
wyczytamy dalej, że trzeci gatunek niecalca 
(Hemiteles modestus) pasorzytuje na liszkach 
pewnego mola (Heliodines Roesella) i na lar
wach ogłódka (Scolytus destructor), a więc 
na owadach, z których jeden należy do mo
tyli, a drugi do chrząszczów.

I  znów jest rzeczą wielce możliwą, że 
wszystkie te gatunki niecalca nie są bynaj
mniej pasorzytam i wymienionych owadów 
roślinożernych, ale raczej jakichściś blesko- 
tek  lub mączeli, a dopiero za ich pośredni
ctwem—drugorzędnemi tam tych.

Mamy naw et pewne dowody, przem aw ia
jące za tem: Hemiteles fulvipes wydobywa 
się bardzo często z oprzędów baryłkarza (Mi- 
crogaster glomeratus) wraz z Diplolepis rni- 
crogastri; Hemiteles melanarius, H. palpa- 
tor i H. vicinus znajdowano jako pasorzyty 
na siercince (Pteromalus puparum ), znanej 
pasorzytnej błonkówce wielu motyli.

W  ten  sposób mamy duże uzasadnienie do 
przypuszczenia, że różne gatunki niecalca 
(Hemiteles) pasorzytują na różnych bleskot- 
kach lub mączelach i są zatem pasorzytam i 
drugiego rzędu dla wymienionych wyżej mo
ty li lub chrząszczów.

Ale tu  zaraz nasuwa się samo przez się 
pytanie, czy są one właściwie pasorzytam i 
drugiego czy też może trzeciego rzędu? Bo 
z tego, że z oprzędów baryłkowca otrzymano 
jednocześnie okazy Hemiteles i Diplolepis 
można wyprowadzić dwojaki wniosek: albo 
że oba te gatunki są pasorzytami baryłkowca, 
albo też że jeden z nich jest pasorzytem dru
giego A zatem na mocy tego, co wiemy 
dotychczas, można niecalca (Hemiteles) z ta 
ką samą słusznością uważać za pasorzyta 
drugiego rzędu względem motyla, jak  i za 
trzeciorzędnego. To zaś zmienia zupełnie 
jego znaczenie dla nas.

Jeżeli tak  mało pewności mamy co do zna
czenia dawno poznanych pasorzytów, cóż do
piero mówić o tych, z którem i nauka znacznie 
później zabrała znajomość!

Tymczasem na każdym kroku nasuwa się 
potrzeba korzystania z usług  owadów poży
tecznych.

Obecnie, gdy oceniono należycie znaczenie 
naturalnych wrogów różnych szkodników, 
do walki z niem i sprowadza się bardzo czę

sto takich wrogów z innych okolic a nawet 
z innych części świata. Jakże ostrożnym 
trzeba być, żeby, przesyłając taki owad po
żyteczny nie wyprawić go w podróż wraz 
z jego pasorzytami, które nie tylko zniszczą 
go tam doszczętnie na obczyźnie, ale mogą 
jeszcze przenieść się na inne tameczne owa
dy, wolne dotychczas od nich. Albo gdy się 
przesyła owad pasorzytny, jakże pewnym 
być należy, że to jest pasorzyt pierwszego 
a nie drugiego rzędu, jak  łatwo zamiast ko
rzyści można przynieść niepowetowaną szko
dę taką przesyłką.

Gdyby np. w Ameryce zjawił się nasz trąd 
sosnowiec (Lophyrus pini) i amerykanie za
pragnęliby sprowadzić z Europy jego natu
ralnych wrogów, na liście ich znaleźliby 
różne gatunki wszczędotka (Oryptus), a tym 
czasem, jakeśmy widzieli, znaczenie tego pa
sorzyta jest bardzo dwuznaczne i nikomu 
nie można go polecać z czystem sumieniem, 
jako obrońcę lasów.

Prof. Sajó, zajmujący się ciągle badaniem 
różnych szkodników owadzich, bywał nie
jednokrotnie w tem położeniu, że przesyłał 
do Ameryki pożyteczne owady. Otóż, jak 
sam powiada, trzym ał się zawsze przytem 
następującej zasady: 1 ) żeby przesyłać jedy
nie gatunki, których pożyteczność jest nie
wątpliwie stwierdzona i 2 ) żeby je przesyłać 
tylko w stanie dorosłym, poczwarki i larwy 
bowiem mogą zawsze kryć w sobie jakiego 
pasorzyta, który nieproszony przedostanie się 
w ten sposób na obczyznę.

Posyłając np. naszę nieocenioną biedronkę 
siedmiokropkową (Coccinella septempuncta- 
ta), wybierał on do posyłki wyłącznie owady 
dorosłe, pomimo że nieraz ginął w drodze 
cały transport. Poczwarki byłyby nałtatwiej- 
sze do przesłania, ale wątpliwą jest bardzo 
rzeczą, aby amerykanie byli zadowoleni, gdy
by z nich zamiast biedronek wydobyły się 
bleskotki lub rączyce. Taka posyłka mo
głaby się stać prawdziwrą puszką Pandory 
dla fauny amerykańskiej.

Przesyłając biedronkę lub inny owad dra
pieżny, możemy jeszcze być spokojni, że po
syłamy gatunek istotnie pożyteczny. Ale co 
do pasorzytów, to jakeśm y widzieli, istnieje 
mnóstwo wypadków wątpliwych, co do któ
rych nie umiemy powiedzieć, czy mamy do 
czynienia z pasorzytam i pierwszego czy też

I

i
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drugiego i’zędu, a tymczasem w tem właśnie 
leży jądro sprawy.

Literatura, dotycząca owadów pasorzyt
nych, jest nawet bogata, ale że powstała ona 
przeważnie w czasach, gdy zwracano jedynie 
uwagę na stronę opisową, zawiera więc 
mnóstwo braków co do sposobów życia 
i gospodarzy danych pasorzytów.

Najokazalej przedstawia się literatura, do
tycząca gąsięniczników właściwych (Ichneu- 
monidae), zawiera bowiem opisy wszystkich 
prawie gatunków europejskich, ale strona 
biologiczna jest uwzględniona tak  słabo, że 
w określaniu znalezionego owadu napoty
kamy tysiączne trudności, wiele bowiem 
nadzwyczaj podobnych gatunków różni się 
jedynie trybem życia.

Co do mączeli (Braconidae), to dotyczącą 
ich literaturę zebrał i zestawił przed kilku la
ty prof. Marshall i obecnie posiadamy do
kładne opisy około dwu trzecich gatunków, 
zamieszkujących Europę; ale szczegóły, za
notowane o życiu, dotyczą zaledwie jednej 
trzeciej gatunków; co do reszty panuje 
mnóstwo wątpliwości albo nawet zupełna 
niewiadomośó.

Bleskotki i inne drobne pasorzytne błon- 
kówki są zbadane jeszcze mniej dokładnie ze 
względu na większą trudność samych ba
dań. A i co do rączyc (Tachicea) sprawa 
przedstawia się nie o wiele lepiej.

Rozstrzygnąć te wszystkie wątpliwości 
i uzupełnić istniejące braki można jedynie 
drogą długich i licznych doświadczeń, zapo- 
mocą mnóstwa systematycznie i starannie 
urządzanych hodowli tych pasorzytów, one 
bowiem jedynie zapoznają nas dokładnie 
z biologią danych owadów i rozstrzygną za
gmatwane stosunki, panujące w tym  świecie 
pasorzytów. Doświadczalny kierunek, panu
jący obecnie w naukach przyrodniczych, po
zwala się spodziewać, że sprawa ta  znaj
duje się na dobrej drodze i że z każdym 
dniem będzie się zmniejszać ilość wątpli
wych kwestyj. W każdym jednak razie 
świat owadów pasorzytnych będzie jeszcze 
długo'przedstawiał bardzo ciekawe i wdzię
czne pole do doświadczeń i poszukiwań.

B. Dyakowski.

Z P O W O D U  A R TY K U ŁU  
„C ZŁO W IEK  I  B A K T E R Y E  Z IE M I" .

W  ostatnim  num erze „W szechśw iata", w zaj
mującym artyku le  p. t. „Człowiek i bak terye zie- 
m i“ , p. H. R .. idąc zresztą za E . I. B arrilem  przy
pisuje drobnoustrojow i Baciłlus E llenbachiensis 
zdolność asym ilowania azotu wolnego, w równym 
stopniu co Clostridium  Pasteurianum .

W  ciekawej tej kw estyi ośmielam się zabrać 
głos i dodać pew ne sprostowanie.

Isto tn ie  wielu autorów  z Caronem i prof. 
J .  Stoklasą na czele są tego zdania, że Bac. 
E llenb. przyswaja azot wolny z powietrza, zakła- 
djr zaś p. f. B ayer i s-ka w E lberfeldzie sprzeda
ją  naw et suche hodowle czyste tego m ikroba 
zmieszane z ziemią, pod e tyk ietą  t. z. alinitu, dla 
zasiewania go w glebie, jak  to się podobnie czy
n i z Bacterium  radicicola Beyer. (t. z. n itraginą), 
aby pośrednio w ten  sposób zaopatrzyć roślinj^ 
upraw ne w  związki azotowe, dające się łatw o asy- 
milować. P ra k ty k a  jednak  oraz badania nauko
we ostatnich czasów bynajm niej nie potw ierdzają 
zdania wyżej wym ienionych autorów  ani reklam y 
wzmiankowanych zakładów — i obecnie sprawę, tę  
należy uważać za rozstrzygniętą już zupełnie na 
niekorzyść rzekom ych zdolności Bac. E llenb.

Ja k o  dowód przytoczyć można jeden chociażby 
szereg  liczb, otrzym anych przez H. Laucka 1).

Otrzymano zbioru z pól doświadczalnych:

Niezarażonego Zarażonego 
Bac. E llenb. Bac E llenb.

Jęczm ienia . . 1152 funt. 1139 funt.
Grochu . . . 1650 „ 1596 „
O w sa- . . . 1470 „ 1112 „

Co więcej, ten  sam badacz tw ierdzi, że Bac. 
E llenb . je s t to najpospolitsza bak terya — Bac. 
sub tilis, S tu tze rzaś  i H a r tle b 2)— że hodując go na 
pożywkach, zaw ierających substancye białkowe, 
daje się zauważyć uwalnianie pewnej ilości azotu 
w postaci związków lotnych, czyli właściwość 
wręcz odw rotna asymilowaniu azotu wolnego. 
A oto co mówi o te j spraw ie znana powaga prof. 
A lfred  Koch w podstawowem  dziele p. t. Tech- 
nische M ykologie, wydawanem  pod redakcyą 
prof. L a fa ra (Je n a  1904 — 1905. G. F ischer, tom 
I I I ,  s tr. 21): „Spostrzeżenie to (Carona o asym i
lowaniu azotu wolnego przez Bac. E llenb.) nie 
zostało stw ierdzone ani na innych polach dośw iad
czalnych, ani przy pomocy ścisłych hodowli do
niczkow ych".

*) W issenschaftliche und practische Studien iiber 
dłe Entstehnng und W irksamkeit der beiden 
landw.—-bakteriologischen Impfdiinger, N itragin 
und Alinit, m it besonderer Beriicksichtigung des 
letzteren. C entralblatt f. Bakteriol. und Paras. 
1899 Abt. I I . Ko 1 - 3 .

3) U ntersuchungen iiber das im A linit enthalte- 
ne Bakterium. Oeńtralb. f. Bakt. und Paras. 
1898.
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Nie można więc przypisyw ać jednakow ej roli 
C lostridium  P asteurianum  a w ym ienionem u mi
krobowi; ja k  widzimy, różnią się one zasadniczo 
i nic wspólnego nie mają.

Adam Czartkowski

KRONIKA NAUKOW A.

—  W spółczynnik ponownego łączen ia  się  
jonów oraz w ielko ść jonów. N a posiedzeniu 
T ow arzystw a filozoficznego w  C am bridge Thom 
son przedstaw ił następujące uw agi, dotyczące 
obliczania współczynnika ponownego łączenia się 
jonów  oraz w ielkości tych  ostatnich. Ponow ne 
łączenie się je s t skutkiem  przyciągania się jonów, 
naładow anych elektrycznością przeciw nych zna
ków i tworzących uk ład  prosty. E n erg ia  cyne- 
tyczna jonów  zależy od tem peratu ry  i może być obli
czona na te j podstaw ie. Otóż jeżeli e je s t  tą  ener
gią cynetyczną, T — tem pera tu rą  a r — odległością 
w zajem ną dw u jonów , to d la tego  żeby  nastąpi-

e2
ło połączenie, potrzeba, ż e b y — było w iększe od T,

t. j .  żeby r  było  m niejsze od ^  ; liczba ta  je s t

współczynnikiem ponownego łączenia się i daje 
się łatw o obliczyć. D la w odoru w tem peraturze 
0 ° wynosi ona 1,5 X  10 ' 6 w  przypuszczeniu, że 
jony  są cząsteczkam i naładow anem i, w artość zaś, 
otrzym ana drogą doświadczalną, rów na się 1 0 *6, 
skąd  wniosek, że jon  w odoru je s t bardziej złożo
ny niźli cząsteczka. W ogóle, g d y b y  prom ień czą
steczki w ynosił 10"8, to prom ień jonu nie przeno
siłby  liczby 3 X  1 0 "8. S. B .

(Rev. scient.).

—  Ilo ść helu i neonu w atm osferze. G dy
przed niejakim  czasem W - R am say zają ł się ozna
czeniem ilości kryp tonu  i ksenonu w  pow ietrzu 
atm osferycznem , w ypow iedział on przypuszczenie, 
że ilość helu w ynosi jed n ę  do dw u m ilionowych, 
a ilość neonu jed n ę  do dw u stu tysięcznych. Z no
w szych dośw iadczeń tegoż badacza w ynika, że to 
ostatn ie przypuszczenie nie było zby t dalekie od 
praw dy. Do pomiarów tych  R am say uży ł m etody 
D ew ara, w której do pochłaniania gazów obcych słu
ży oziębiony w ęgiel orzechowy. Po pochłonięciu 
trzech litrów  gazu przez w ęgiel, oziębiony do 
— 100°, okazało się,że w tem peratu rze  tej nie u le 
gają  absorpcyi ani neon, ani hel. O dprow adza
jąc  gazy niezgęszczone, R am say sprow adził 
16 8 0 0  cm 3 suchego pow ietrza do objętości 
4 0 0  cm 3, k tó ra  po zastosow aniu św ieżego w ęgla 
spad ła  do 2 cm3. T a osta tn ia  ilość, po usun ię
ciu z niej tlenu  i azotu zapomocą isk ry  e lek try 
cznej dała pozostałość, sk ładającą  się już  ty lko  
z neonu i helu, k tórą oziębiono z w ęglem  do tem 
pera tu ry  ciekłego pow ietrza. Podczas te j opera- 
cyi w ęgiel pochłonął neon, g d y  tym czasem  hel, 
zmieszany ze znikomemi śladam i neonu, pozostał

w  stanie wolnym. Można go było zebrać zapo
mocą pompy i zmierzyć. Z  kolei, ogrzewając wę
giel, wydzielono z niego neon i zmierzono również 
W  opisanem doświadczeniu 1 objętość neonu przy
pada na 8 0 7 9 0  objętości pow ietrza, a 1 objętość 
helu na 2450 0 0  objętości. A zatem powietrze 
zawiera: neonu 0 ,0 0 0 0 0 8 6  na w agę i 0 ,0000123 
na objętość, helu zaś 0 ,0 0 0 0 0 5 6  na wagę 
i 0 ,0 0 0 0 0 4 0  na objętość. S. B .

(N aturw . R.).

—  Parow anie metalu katodowego w łuku 
elektrycznym . P odług  teoryi S ta rk a  łuk elek
tryczny  zaczyna się tw orzyć w chwili, gdy tem
pera tu ra  powierzchni katody  je s t o ty le wysoka, 
że może sprow adzić rodzaj parow ania m etalu ka
tody. Jeże li to je s t słuszne, to widmo łuku w po
bliżu katody , jako znajdujące się pod wpływem 
pary  metalicznej, powinnoby w yglądać inaczej, 
aniżeli wid trio w pobliżu anody. K ow alski i Joy 
poddali tę  konsekwencyę próbie doświadczalnej 
i znaleźli, że istotnie rzecz tak  się ma, ja k  prze
w iduje teorya. Fo tografie  widm łuku  o W y s o 

kiem napięciu w ykazały istnienie pasów, zawdzię
czających swe pochodzenie głównie parze azoto-

. w ej, k tóra pow staje w łuku, po stronie zaś ka
tody  zauważono mocne linie metalu. Linie te 
ukazyw ały  się ty lko przy  katodzie, jak  o tem 
można było się przekonać przez odwrócenie prądu. 
D ługość tych  linij była uw arunkow ana natęże
niem prądu. W  razie pewnego określonego na
tężenia p rąd u  odpowiednie linie przebiegały ca
łą  wysokość widma, a zarazem rozszerzały się 
w stronę katody. Linie, k tó re  otrzym ano, uży
w ając kadm u i cynku jako  m ateryału  na katody, 
okazały się identycznem i z tem i liniami, które 
otrzym ał b y ł W attev ille . Tym  sposobem stw ier
dzono z zupełną pewnością parow anie metali 
w  otoczeniu katody, k tó rego  tem peratu ra okazała 
się zbliżoną do tem peratury  stożka w płomieniu 
gazowym. S. B .

(N aturw . R .)

—  Gęstość mgły. W  ciągu ubiegłej jesieni 
i zimy A. B racke dokonał k ilku  pomiarów gęsto
ści m gły, k tó ra  często pokryw a rankam i miasto 
Mons. W  tym  celu obrano punkt, położony na 
krańcu m iasta, skąd roztaczał się rozległy widok 
na‘wieże, dzwonnice, kom iny i t. d. Zapomocą bar
dzo szczegółowej mapy sztabu  generalnego oraz 
dużego planu oznaczono odległość każdego z w y
branych do obserw acyi przedm iotów  z dokładno
ścią do jednego  lub dw u metrów. A utor ograni
czył się spostrzeżeniam i nad m głą gęstą, t. j .  ta 
ką, k tóra zupełnie nie pozwala dostrzegać p rzed
miotów z odległości, większej niż 500  rtl. Obser
wowano zawsze w k ierunku  północnym lub do 
niego zbliżonym, co kw adrans, począwszy od go
dziny 7-ej rano, przyczem  notowano w  m etrach 
odległość, na k tórej przedm ioty staw ały  się nie- 
w idocznemi. Oto n iektóre w yniki tych  spostrze
żeń. W  znacznej części w ypadków  m gła rozpra-
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sza się pomiędzy godziną 9 a O1/^, jeżeli przez 
mgłę rozproszoną rozumieć będziem y taką, k tó ra  
pozwala dostrzegać przedm ioty z odległości 
500 m . T ylko w razach w yjątkow ych gęstość 
mgły rośnie po te j godzinie, ja k  to się zdarzyło 
np. 24 grudnia, kiedy wieczorem o g. 7-ej nie 
można było dojrzeć przedmiotów, znajdujących 
się w odległości 10 to . N iekiedy zdarza się, 
że m gła nagle rozprasza się, by  w  chwilę potem 
powrócić do daw nej gęstości albo naw et stać się 
jeszcze mniej przezroczystą d la  promieni św ietl
nych. T akie chwilowe rozpraszanie się m gły 
zdarza się najczęściej około godziny 8 -ej. W  ty m 
że czasie byw a ona naogół najgęstsza. Ś rednia 
gęstość dzienna m gły w ahała się w okresie czasu, 
zbadanym przez Brackego, pomiędzy 126 a 326  m, 
jeżeli gęstość m gły umówimy się wyrażać przez 
odległość, na k tórej czyni ona przedm ioty niewi- 
docznemi. S. B .

(Le temps qu ’il fait).

—  Studnie oddychające. W  trzech w io
skach kantonu genew skiego istn ieją  studnie, po
siadające tę  szczególną własność, że w pewnych 
chwilach w ciągają w siebie powietrze, w innych 
zaś tłoczą je  na zewnątrz. S tudnie te  są dobrze 
znane mieszkańcom m iejscowym, k tórzy  uw ażają 
je za najlepsze i najdokładniejsze barom etry. 
Gdy studnia dm ucha t. j tłoczy powietrze naze- 
w nątrz, należy oczekiwać deszczu; studnia, wcią
gająca pow ietrze, zapowiada pogodę. Przepo
wiednie m eteorologiczne zurychskie i parysk ie  
nie znajdują w iary  u  rolników tej okolicy, jeżeli 
nie potw ierdza ich zachowanie się studzien.

G dy prąd  pow ietrza je s t słaby, można stw ie r
dzić jego  k ierunek  zapomocą zapałki płonącej, 
piórka, arkusika  b ib u łk i do papierosów, liścia 
zeschłego i t. p. P rą d  silniejszy daje się w ykryć 
wprost zapomocą dłoni lub  chustki do nosa. P e 
wien obyw atel miejscowy umieścił w  otworze, 
wywierconym  w płycie, k tórą zw ykle byw a przy
k ry ta  tak a  studnia, zw ykłą gw izdaw kę, k tóra dzia
łała n ieustannie ku  niemałemu zdziwieniu okolicz
nych mieszkańców.

Chcąc zbadać bardziej naukowo p rąd  powie
trza zarówno co do kierunku, ja k  i co do natęże
nia, należy umieścić w  studni m anom etr w ksz ta ł
cie lite ry  V, o ty le  czuły, by w skazyw ał zmiany 
ciśnienia w m ilim etrach. D r. G erber uczynił to 
już przed trzydziestu  la ty  w miejscowości M ate- 
gnin i stw ierdził szereg  faktów  następujących:
1) studn ia  bądź dm ucha, bądź wciąga w siebie 
pow ietrze i ty lko  w yjątkow o znajduje się w sta 
nie bezczynności; zero na manometrze je s t przy
padkiem  dość rzadkim . 2) S tudnia dmucha, gdy  
barom etr spada i w ciąga powierze, gdy  barom etr 
się wznosi; dm uchając, przepow iada deszcz, w cią
gając— pogodę. 3) N atężenie p rądu  pow ietrzne
go w jednym  lub drugim  kierunku  je s t tem  w ię
ksze, im rozleglejsze i raptow niejsze są wahania 
barom etryczne. Bez względu na wysokość baro- 
m etryczną, jeśli pogoda je s t stała , słup rtęc i

w manometrze stoi na zerze, ziemia nie oddycha 
wcale; stąd  w ynika, że krzyw a barom etryczna 
nie odpowiada bynajmniej krzyw ej manometrycz- 
nej. W ciąganie powietrza i dmuchanie następu
ją  natychm iast po zwyżce lub  zniżce ciśnienia, co 
z punktu w idzenia przepowiedni pogody je st sym- 
ptom atem  daleko w yrazistszym  od słabszych ru 
chów słupa barom etrycznego. 4) Is tn ie ją  zn a
czne różnice pomiędzy sprawnością poszczegól
nych studzien. N atężenie prądu powietrznego 
je s t tem większe, im studnia je s t szersza i głęb
sza oraz im dalej je s t położona od wklęsłości g run
tu , od innej studni, piwnicy i t. p.

Zdaniem d-ra G erliera tego rodzaju prąd  po
w ietrzny musi pochodzić z w nętrza ziemi. W obec 
znacznej głębokości tych studzien (minimum 25 
do 30  m) nie zdołano stw ierdzić z zupełną pew 
nością ukazyw ania się pęcherzyków pow ietrza na 
powierzchni wody. Jednakże, w okresach sil
nych wahań barom etrycznych. słyszy się w yraź
nie bulgotanie powietrza w wodzie; spraw ia to 
tak ie  wrażenie, jak  gdyby  woda w studn i goto
w ała się. Z resztą zjawisko to w ystępuje i w stud
niach nie zaw ierających wody.

Lecz skądżeż pochodzi to powietrze? Jak ież  to 
w ydrążenie wchłania je  i w ypycha naprzemian? 
Zastanaw iając się nad własnościami wspólnemi 
w szystkim  tym  studniom, powiada dr. Gerlier, 
spostrzegam y przedew szystkiem , że są one zawsze 
g łębokie i zaw ierają mało wody. Cechą ich cha
rak terystyczną je s t to, że w ywiercone są w po
kładzie żwiru. Pokład  ten pokryw a w arstw a 
ziemi gruba na m etr lub dw a m etry, tworząc ma
ło przepuszczalną skorupę, k tó ra  zmusza powie
trze do wychodzenia lub wchodzenia wyłącznie 
przez otwory studzienne lub  inne w ydrążenia 
w  gruncie. Otóż, jest rzeczą oczywistą, że w po
kładzie żw iru przedziały pomiędzy oddzielnemi 
kam ykam i, razem wzięte, posiadają znaczną obję
tość, równą objętości dużej jaskini. Mamy tu  do- 
czynienia z w arstw ą par excellence gąbczastą 
i nie potrzebujem y szukać gdzieindziej g ro ty , 
naprzem ian wyziewającej i wziewającej pow ietrze. 
Do w ypędzenia powietrza w ystarcza, by  w ody 
zajęły w arstw ę żwirową; po ustąpieniu  ich po
w ietrze wejdzie napowrót. J e s t to mechanizm 
najprostszy, najzgodniejszy ze sposobami, które- 
mi posługuje się przyroda. P rzyczyną oddycha
nia grun tu  je s t to, że woda zalewa żwir, gdy  ciś
nienie atmosferyczne m aleje i ustępuje z niego, 
gdy ciśnienie w zrasta. F a k t zależności poziomu 
wód podziemnych od ciśnienia atm osferycznego 
oddaw na spraw dzony został przez d -ra  G erliera 
na studniach zwyczajnych i źródłach. Ten 
w pływ  ciśnienia atm osferycznego nie ty lko  tłum a
czy nam mechanizm oddychania grun tu , ujaw nia
jący  się do tykalnie w studniach opisanych, ale 
nadto  rzuca św iatło  na przyczynę wielu innych 
zjaw isk naturalnych. Tem tłum aczą się np. zmia
ny  poziomu w studniach zw ykłych i artezyjskich  
zm iany w w ydajności źródeł, kanałów  m łyńskich, 
niepojęty p rzyrost w ilości gazów, w ydzielanych
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przez n iek tóre źródła, raptow ne ukazyw anie się 
m etanu w kopalniach, przeciągi pochodzenia 
gruntow ego, zdarzające się w piwnicach, zjaw iska 
kiełkow ania i życia podziem nego i t. p.

(Ciel e t T erre) S. B.

N O T A T K I B IB L IO G R A F IC Z N E .

— Dr. A. H . Bucherer. W stęp  m atem aty
czny do teo ry i elektronów  (M ethem atische Ein- 
ftihrung in die E lek tronen theorie ). S tr. 148.
L ipsk  i B erlin  T eubner. 1904. Cena 3 m arki 
20 fenigów.

Treściw y i przystępny  w ykład  teo ry i Lorentza 
oraz elektrom agnetycznej teo ry i bezw ładności.

— Dr. H. Starkę. N auka o E lektryczności 
(Experim entelle E lek tric ita tsleh re). S tr  X IV  4-

b u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y

za miesiąc lipiec 1905 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w Warszawie).

Dekada

48 1
a |  g
® 2  ̂a s

W artości średnio tem 
peratur w st. Cels.

Średnie 
wilg. bez- 

wzgl. w mm

Średnie 
wilg. względ

nej w  %

Wartości średnie 
zachmurzenia 

(0- 10)
rd 0 0
fcJO 53 Nc3 O0 <X>

j !
CO 0

Liczba dni 
z opadem

J  ~ 7 r. 1 p. 9 w Śred. 
a W- | clzien. 7 r. 1 P 9 w. 7 r. 1 P '9 w. 7 r. 1 p. 9 w.

n a'O 0
mm > 0,1 mm > 1 min

I  (1 - 10) 1 51,0 20°,3 24°,1 20°,9 21»,6 11,8 11,2 11,9 66 50 65 5,3 6,7 6,3 -- 16,0 1 3

I I  (11—20) 48,0 18°,0 20°,6 170,8 180,6 10,3 10,3 10,2 71 61 71 8,4 8,2 6,7 — 27,2 1 6

111(21-31) 47,9 17°, 1 20°,9 18°,7 ! igo)9 11,8 11,7 11,5 81 64 73 7,4 6,8 5,5 — 52,5 0 8

Średnie 1 
za miesiąc | 49,0 | 18°,4 21°,9 19°,l! 19°,6111,3 1,11 11,2 73 59 70 7,0 7,3 6,1 -- — — —

Suma — I
1 1 1 -

95,7j 2 17

( S tan  najw yższy barom etru 754,9 mm dn. 4
„ najniższy r 743,1 mm dn. 19

( W artość najw yższa tem peratury  30°,5 Cels. dn. 1
„ najniższa „ 11°,5 Cels. dn. 8

Średnia dziesięcioletnia (1891—1900) barom etru =: 748,6 mm 
„ „ „ tem peratury  =  19,8 Cels.

W ysokość średnia opadu z okresu (1891 — 1900) =  82,1 mm.

T R E ŚĆ . M echanika i życie kom órki tłum. Ad. Cz. —  Zmiany na słońcu a pogoda, przez S. B> — 
Z  histologii gruczołu gazowego w pęcherzu pławnym  ry b  kościstych, przez A. E . —  W z a je m n e  sto
sunki owadów pasorzytnych, przez B. D yakow skiego (dokończenie). —  Z powodu a rty k u łu  ^Człowiek 
i bak terye ziem i'1, przez A dam a C zartkow skiego. —  K ronika naukow a. —• N otatk i bibliograficzne —

Sprostow anie. —  B uletyn  meteorologiczny.

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.

J o3boj6ho Il.eH3ypoio. BapinaBa 29 bcwj 1905 r .  Druk Rubioszewskiego i W rotnowskiego, W łodzim ierska 3.

| 422. L ip sk  i Berlin, T eubner 1904 . Cena 6 ma
rek.

W ykład  elem entarny, uw zględniający zdobycze 
la t ostatnich.

— Dr. F. Bremer. Podręcznik  F izyki dla 
klas wyższych szkół realnych (Leitfaden der 
P hysik  fu r die oberen K lassen d er Realanstaltem  
S tr. V I I I  - j-  294. L ipsk  i Berlin, T eubner 1904. 
Cena 3 m ark i 20 fenigów.

K siążka napisana w sposób konspektowy.

S P H O S T O  W A N I Ę .

Na str. 496 , jNe 31, łam I-y  zam iast W ieder- 
stein, powinno być W iedersheim .


