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REFORMA W YKŁADU 
NAUK PRZYRODNICZYCH W SZKOLE 

ŚR ED N IEJ W  NIEMCZECH.

Sprawę reformy gruntownej wykładu 
nauk przyrodniczych poruszono na zjeździe 
lekarzy i przyrodników niemieckich w Ham
burgu w roku 1901. Zjazd ten ułożył główne 
postulaty, w myśl których wybitniejsi specy- 
aliści niemieccy opracowali poszczególne 
działy w formie niezależnych referatów, któ
re wyszły pod redakcyą Maksa Verworna ja 
ko osobna broszura p. t. „Beitrage zur Era- 
ge des naturwissenschaftlichen Unterrichts 
an den hoheren Schulen“.

Nauki przyrodnicze w Niemczech wykła
dane są we wszystkich szkołach średnich po 
2 lub 3 godziny tygodniowo w ciągu całego 
kursu gimnazyalnego, który trw a lat 9.

W  artykule wstępnym Verworn rozważa 
ogólnie stanowisko nauk przyrodniczych 
w programie szkolnym. Znaczenie szkoły 
średniej wzrasta coraz bardziej, jako szkoły 
ogólno-kształcącej, podczas gdy rola uniwer
sytetu pod tym  względem spada coraz ni
żej: przyczyną tego faktu jest olbrzymia spe- 
cyalizacya wiedzy współczesnej, wskutek 
czego szkoła wyższa staje się coraz bardziej 
zakładem wykształcenia czysto fachowego

dla całej masy inteligencyi fachowej. W sku
tek tego wymagania, jakie obecnie mamy 
względem szkoły średniej, musimy podwyż
szyć, nie w kierunku atoli rozszerzenia mate- 
ryału faktycznego, lecz udoskonalenia me
tod, któreby dały wyższy ogólny rozwój 
umysłowy ucznia.

„Nicht melir Bildung, sondern bessere Bil- 
dung“ oto dewiza naczelna tej pracy zbioro
wej.

Dlaczego obecny stan pedagogiki przyro
dniczej w gimnazyach jest zły? Na to pyta
nie Verworn odpowiada, przytaczając cały 
szereg obserwacyj, jakie porobił na studentach 
medycyny w ciągu długoletniej praktyki pe- 

j dagogicznej. Ogólne braki dają się streścić 
w paru następujących punktach.

Czysto książkowy sposób traktowania wie- 
d zy przy r  od niczej; j e s t  to o bj a w n a j waż n ie j s zy 
i najsmutniejszy zarazem.

Dzisiejszy student medycyny jest nim tyl
ko de nomine, de facto postaje scholasty
kiem; przyswaja on sobie wprawdzie z łat- 

j wością wiadomości książkowe z zakresu przy- 
i rodoznawstwa, nie umie atoli bezpośrednio 

obserwować zjawisk natury i dlatego wobec 
każdego nowego faktu staje się zupełnie bez
radnym: zdolność obserwacyjna w zakresie 
przyrodoznawstwa jest w nim nierozwinięta 

i i z taką pozostaje niekiedy przez całe życie.
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Wiedza książkowa medyczna, naw et bardzo 
niekiedy obszerna, brakowi tęrnu nie może 
zaradzić.

W  związku z tern znajduje się nieum iejęt
ność dokładnego opisania lub scharakteryzo
wania jakiegoś nowego zjawiska. Student 
szuka przedewszystkiem opisu podobnego 
zjawiska w książkach, i spacza najczęściej ob- 
serwacyę własną przez uprzednio przeczyta
ny opis; to też w następstw ie widzi nie to, 
co jest, lecz to, czego się chce dopatrzeć. 
Wreszcie u wielu medyków uderza brak 
zdolności kombinacyjnej w bardziej skompli
kowanych przypadkach. B raki te dowodzą 
konieczności reformy wykładu nauk przyro
dniczych w gimnazyach nie tyle może ze 
względu na rozszerzenie obecnego program u 
w Niemczech, ile raczej na gruntow ne prze
robienie metod stosowanych do wykładu 
przyrodoznawstwa i z tego ty tu łu  projekt re
formy wypracowany przez doborowe siły nie
mieckie zasługuje na uwagę.

W ykład zoologii opracował Hertw ig, bo
tanikę Dettmar, fizyologię Verworn, chemię 
J. W agner, profesor pedagogiki chemicznej 
w Lipsku, geologię J . W alther, geografię 
Herman W agner.

Szczegółowe rozpatrzenie wszystkich tych 
działów jest w łamach zwykłego artykułu  
wprost niemożliwe: specyaliści wykładający 
te przedmioty każdy w swoim zakresie musi 
rozpatrzeć się w tych uwagach szczegółowo.

Pragnąłbym  tutaj bliżej zastanowić się 
tylko nad chemią, fizyologią i geologią, gdyż 
projekt obecny rażąco odskakuje od utartego 
programu szkolnego.

W ykład chemii w szkole średniej był za
zwyczaj skrótem wykładu uniwersyteckiego: 
ucznia zaznajamiano z zasadą teoryi atomi- 
stycznej i w świetle tej teoryi przechodzono 
kurs, obejmujący poszczególne pierwiastki 
chemiczne. W agner protestuje przeciw ta 
kiej metodzie: chemia nie powinna być nau
ką dedukcyjną, przeciwnie, zarówno histo
rycznie rozwijała się ona jako umiejętność ! 
doświadczalna, jak i w wykładzie szkolnym 
nie powinna tracić swego charakteru empi
rycznego. W agner wprost rekomenduje pod
ręcznik ,,Szkołę chemii“ Ostwalda, który 
najbardziej odpowiada tem u postulatowi. 
Cała wartość wykładu polega nie na tem, 
by wtłoczyć uczniowi w głowę główne tw ier

dzenia chemii współczesnej, lecz przeciwnie, 
by doprowadzić go do nich stopniowo w spo
sób jaknajbardziej przystępny i przekonywa
jący. Przesądem też wielkim jest żądać od 
ucznia znajomości wielu formuł chemicz
nych, co niestety często się trafia, szczegól
niej zaś nieodpowiedniem jest przytaczanie 
wzorów chemii organicznej; uczeń w wieku 
szkolnym nie jest w stanie ocenić ich w arto
ści i należycie ich wymotywować.

Na pierwszy plan wytoczyć należy ogólne 
zasady: zachowania materyi i energii, tudzież 
bardziej typowe reakcye chemiczne i prost
sze związki; należy wyjaśnić wszechstronnie 
te zasadnicze zjawiska chemiczne, które 
w życiu przyrody zachodzą powszechnie 
w najrozmaitszej postaci; należy wysunąć to, 
bez czego inteligentny człowiek nie może po
jąć najprostszych zjawisk codziennych.

Godnym uznania jest również wybór do
świadczeń przytoczonych w tym podręczni
ku, są one bez wyjątku bardzo proste i ła 
twe do wykonania, tak że większość z nich 
uczeń sam może pod okiem nauczyciela bez 
trudności powtórzyć.

Nowością w tym  programie jest wprowa
dzenie wykładu geologii (opracowanego 
przez prof. W althera z Jeny) do programu 
szkoły średniej, zamiast rozpowszechnionego 
wykładu mineralogii.

Dlaczego program szkolny stale uwzględ
nia ten ostatni przedmiot? Przypuszczam, 
że głównie skutkiem rutyny. W  wieku L8-ym 
mineralogia obejmowała całokształt wiedzy
0 naturze nieuorganizowanej, była ona w te
dy nauką czysto opisową. W wieku 19-ym 
nauka rozwinęła się i zróżnicowała: budo
wę skorupy ziemskiej rozpatruje obecnie ge
ologia; mineralogia zaś rozpadła się na kry
stalografię, umiejętność ściśle geometryczną
1 właściwą mineralogię, którą jest chemią 
stosowaną. Obecna systematyka minerałów 
opiera się zupełnie na podstawie ich składu 
chemicznego.

Czy jednak mineralogia posiada taką do
niosłość, że bez niej nie może się obejść śred
nio inteligentny człowiek, zatem musi być 
do program u szkoły średniej włączona? Na 
to pytanie W alther odpowiada temi słowy:

„Z pomiędzy 700 minerałów, których wła
sności chemiczne, stereometryczne i fizyczne 

| rozpatruje mineralogia, zaledwie 35 ma do-
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nioślejsze znaczenie w budowie skorupy 
ziemskiej

Czem jest geologia? Geologia bada hi- 
storyę skorupy ziemskiej, przedstawia przed 
oczy nasze jej przeszłość, objaśnia teraźniej
szość. Powstawanie gór, znaczenie mórz, 
rzek i atmosfery w dziejach skorupy ziem
skiej, wszystkie te kwestye, które muszą 
powstać w każdym umyśle inteligentnym, 
porusza geologia, o ile będzie traktowana 
szeroko, zgodnie z współczesnym zakresem 
tej potężnej gałęzi wiedzy.

A wartość praktyczna geologii? Ta roś
nie z dnia na dzień. Geologia uczy nas, gdzie 
mamy zakładać kopalnie, skąd brać wodę 
zdatną do użytku, jak  prowadzić linie kolei 
żelaznych; w zakładaniu i uzdrowotnieniu 
miast głos jej jest pierwszorzędny. To też 
im kraj jest bardziej w kulturze posunięty, 
tem hojniej wspiera rozwój tej, choć młodej 
jeszcze, lecz już tak użytecznej i ważnej ga
łęzi wiedzy. Stany Zjednoczone wydają 
rok rocznie na badania geologiczne około 
■1000000 marek.

Trzeba jednak jaknajprędzej spopularyzo
wać geologię, jeżeli chcemy, żeby ze zdobyczy 
jej mogły korzystać szersze warstwyinteligen- 
cyi; na to mamy jeden sposób—wprowadzić 
ją w formie dostępnej do programu szkoły 
średniej zamiast mineralogii, która jako na
uka specyalna, powinna zajmować stanowis
ko wyłącznie w programie szkoły wyższej.

Verworn proponuje wprowadzenie do kla
sy 6-ej i 7-ej wykładu anatomii porównaw
czej i obznajmienie uczniów w tych klasach 
z teoryą Darwina pochodzenia gatunków.

Na tym  poziomie rozwoju umysłowego 
ucznia morfologia winna być traktowana 
w znaczeniu nowożytnem. Wykład powi
nien wyjaśniać związek genetyczny, który 
łączy wszystkie istoty żyjące na ziemi. Za 
punkt wyjścia należy obrać komórkę, zapo
znać uczniów z istotami jednokomórkowe- 
mi, jakoteż z komórkową budową wszyst
kich tkanek ciała roślinnego i zwierzęcego. 
Należy uczniowi wyjaśnić nierozerwany łań
cuch, jaki łączy komórkę, z najwyżej uorga- 
nizowanemi zwierzętami i roślinami, uwzglę
dniając stadyum istot kopalnych. Nie nale
ży tylko obarczać uczniów zbytniem nagro
madzeniem szczegółów, byłby to wielki błąd. 
Cel pedagogiczny tego wykładu powinien

polegać na kształceniu zdolności do spostrze
żeń porównawczych, pomijając już to, że 
ułatwiamy zrozumienie pokrewieństwa róż
nych na pozór istot zwierzęcych. Na tem 
stadyum należy zwracać uwagę, aby uczeń 
starał się wyszukiwać prototypy obecnie ży
jących gatunków, aby umiał wyszukać typ 
najprostszy danego szeregu mimo pozornej 
ich rozmaitości. Nie znam ani jednego przy
kładu w obecnym programie szkolnym filolo
gicznym, któryby tę właśnie zdolność roz
wijał.

Szczególną wartość pedagogiczną według 
Verworna posiada wykład fizyologii—natu
ralnie w jednej z klas ostatnich. W ykład 
ten wymaga gruntownego przygotowania 
z fizyki, chemii i morfologii. Yerworn utrzy
muje, że fizyologia rozwija specyalne formy 
myślenia i przez żaden inny wykład zastą
piona być nie może. „Przedewszystkiem na
leży ugruntować i rozwinąć pojęcia fizyolo
gii ogólnej, pojęcie przemiany materyi i ener
gii; określenie warunków ogólnych, w których 
możebne jest życie, podstawy nauki o bodź
cach i pobudliwości; wreszcie wyjaśnienie 
zależności jednego organu od drugiego w or
ganizmie wyższym, znacznie zróżnicowanym. 
Należy również, obrawszy za punkt wyjścia 
życie pojedyńczej komórki, przejść stopnio
wo do stosunków złożonych panujących 
w takiem „państwie komórek", jakie przed
stawia roślina wyższa, wysoce uorganizowa- 
ne zwierzę, lub wreszcie człowiek. W wy
kładzie fizyologii człowieka należ}' dać ogól
ne wskazówki hygieniczne, które wypływa
ją logicznie z twierdzeń fizyologii. W tym 
kierunku nie należy iść zbyt daleko i nie ro
bić „samodzielnych lekarzy“ na ławie szkol
nej; byłoby to prawdziwem nieszczęściem; 
należy raz nazawsze, wszelką „medycynę11 
wyrugować z programu szkoły średniej”.

Pomijając korzyść praktyczną, jaką uczeń 
osiąga z wykładu fizyologii, należy zastano
wić się nad jej znaczeniem kształcącem. 
W wykładzie fizyologii uczeń pierwszy raz 
spotyka się z ..systemem zmiennym1*, gdzie 
wszystkie części składowe są we wzajemnej 
nieustannej zależności, a jednocześnie same 
ciągłym podlegają zmianom, pozornie nie
uchwytnym, lecz bardzo wyraźnym w dłuż
szym przeciągu czasu. Uczeń nabywa zdol
ności analizowania tych bardzo już złożo
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nych stosunków i ujmowania ich w pewien 
kompleks. Zdolność ta posiada niezmierną 
doniosłość życiową: społeczeństwo, wśród 
którego nam żyć i działać wypada, przedsta
wia również taki „system zmienny“; chcąc 
zrozumieć stosunki społeczne, należy mieć 
um ysł przygotowany do pojęcia „systemów 
zmiennych11. Jest to  koroną zadania, do ja 
kiego pedagog współczesny dążyć powi
nien: „biologia jest wstępem do soeyologii“.

W  krótkim niniejszym przeglądzie mnie
mań, dotyczących reformy wykładu nauk 
przyrodniczych w gimnazyach, pominąłem 
zoologię, botanikę i geografię, nie uważając 
siebie za kompetentnego w tych rzeczach 
i uprawnionego do wydawania sądu. Nie
mniej jednak w tych  wszystkich sądach mo
żemy dopatrzeć się pewnych cech wspólnych, 
na których zasadzie możemy je uważać za 
nowy dosyć jasno scharakteryzowany prąd 
w pedagogice. Główne postulaty program u 
Yerworna streścić możemy w następujących 
twierdzeniach:

1) Szkoła uniwersalna, która obecnie stała 
się modną, jest przesądem: obciąża ona ucz
nia materyałem faktycznym, którego on ani 
przetrawić, ani zużytkować nie jest w stanie.

2) Rozszerzenie zakresu nauk przyrodni
czych w programie szkoły średniej je s t ko
nieczne, tak  aby one tworzyły pewną całość, 
niezbędna jest atoli reforma metod, stosowa
nych do wykładu.

Metoda nowa powinna ćwiczyć umysł 
ucznia w samodzielnem rozumowaniu. Nie 
należy podawać m u gotowych rezultatów, 
lecz na zasadzie podanych faktów naprow a
dzać go na właściwą drogę samodzielnych 
uogólnień. Nie należy uczyć go systematyki 
zwierząt i roślin dogmatycznie, lecz zapoz
nać go z grupami zwierząt lub roślin i z nim 
razem połączyć pojedyńcze gatunki w rodza
je, rodziny i rzędy, tak  aby wykład zoologii 
lub botaniki był jednocześnie ćwiczeniem lo- 
gicznem.

3) Zajęcia praktyczne ze wszystkich gałę
zi przyrodoznawstwa powinny być prowa
dzone w daleko szerszym niż obecnie roz
miarze, gdyż rozwijają siły fizyczne, bystrość 
zmysłów, zręczność, a także wdrażają umysł 
ucznia do pewnej samodzielności. To stano
wi główne zadanie pedagogiki, a bynajmniej

•
nie objętość kursu, jak  się to niestety zbyt 
często dzieje.

4) Znaczenie nauk przyrodniczych bynaj
mniej nie polega na ich wartości utylitarnej, 
jak  to ogół pojmuje, lecz właśnie na ich war
tości metodycznej, a mianowicie: w klasach 
niższych winny one być traktowane opisowo 
a nie systematycznie, aby kształcić obserwa- 
cyę, zdolność opisania, lub naszkicowania 
danego objektu.

W  klasach średnich mamy systematykę 
| zwierząt i roślin, i jednocześnie szkołę pra

widłowej indukcyi; następnie idzie fizyka 
i chemia, których celem jest uzasadnienie 
przyczynowej zależności zjawisk materyał- 
nych.

W  klasach wyższych anatomia porów
nawcza ma na celu wyszukiwanie podobień
stwa genetycznego organów zwierząt, k tó
rych funkeye mogą być zupełnie różne, ćw i
czy to umysł w wyszukiwaniu dosyć odle
głych analogij, niewidocznych na pierwszy 
rzut oka, jakoteż w odkrywaniu prototypów 
obecnie istniejących form.

Korona nauk przyrodniczych, fizyologia, 
ma za cel pedagogiczny oswojenie umysłu 
ucznia z „systemem zmiennym".

W idzimy zatem, że nowy program peda
gogiczny, ma na celu nie jakiś ściśle określo- 
ny pogląd na świat podług tej lub innej 
z góry przepisanej doktryny, lecz tylko 
wszechstronny, harm onijny rozwój umysłu 
ucznia.

Zwykłe dotychczasowe reformy pedagogi
czne w wykładzie nauk przyrodniczych po
legały na zmianie panujących systematów. 
Tak np. system Linneusza w botanice z cza
sem zastąpiono systemem naturalnym  de 
Oandollea; system dualistyczny w chemii— 
unitarnym . Z punktu widzenia naukowe
go jest to reforma doniosła, z punktu peda
gogicznego—drugorzędna. Nie o to chodzi, 
jak i system naukowy umysł ucznia ostatecz
nie sobie przyswoi, lecz w jak i sposób umysł 
ten do tego systemu dojdzie. Jeżeli podamy 
mu system nawet najdoskonalszy, lecz w spo
sób całkiem mechaniczny, wówczas stanowić 
to będzie nie jego własny dorobek umysłowy, 
lecz m artw y kapitał, odziedziczony po jego 
przodkach duchowych, który też on z właś
ciwą spadkobiercom rozrzutnością szybko 
roztrwoni, to jest zapomni po otrzymaniu
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m atury, lub dyplomu uniwersyteckiego 
w najlepszym razie. Zupełnie co innego, je
żeli nauczyciel stopniowo razem z uczniem 
dany system wypracuje: wówczas będzie to 
jego własny dorobek umysłowy, stanowiący 
jego niezaprzeczoną własność. Lecz tak 
zdobyty kapitał, choć skromny, będzie wyso
ko procentował, gdyż umysł, który do pew
nego systemu doszedł samodzielnie (nawet 
z pomocą przewodnika), posiada pewną ener
gię, jest on w stanie krytycznie ocenić ten 
system; umysł w ten sposób kształcony bę
dzie nie tylko samodzielnym, lecz i k ry ty 
cznym.

Jeżeli w szkołach niemieckich obecnie nie 
dzieje się dobrze, jeżeli tam chcą dać ucz
niom „nie więcej wykształcenia, lecz lepsze 
wykształcenie11, gdyż tó, jakie dajemy obec
nie nie wystarcza współczesnym wymaga
niom kultury, to cóż dopiero u nas dziać się 
musi!

Ktokolwiek stykał się z naszymi m aturzy
stami lub studentami, tego na pierwszy rzut 
oka uderza pewna ich cecha wspólna: nieza
leżnie od tego, do jakiego obozu każdy z nich j  

siebie zalicza, każdy z nich jest przedewszy- [ 
stkiem doktrynerem tego lub innego zabar
wienia, a co za tem idzie, fanatykiem, częś
ciej doktryny, niż idei. Doktrynerya jest 
dziś charakterystyczną, choć bardzo smutną 
chorobą wieku, i to chorobą nieuleczalną na j  

razie. Nieskończone „wiecerodzicielskie14 ma
ją  na celu złagodzić symptomaty tej cięż
kiej, chronicznej choroby naszej młodzieży. 
Jeżeli dodamy do tego stale pomieszczane 
w naszej prasie artykuły pedagogiczne i po
lemiki, to możemy stwierdzić, że świadomość 
tej choroby już jest, lecz lekarstwa na nią nie 
wynaleziono. W ątpię bardzo, żeby ono się 
znalazło narazie, gdyż zło tkwi zbyt głębo
ko; tkwi ono w tej szkole, której spuściznę 
my dzisiaj obejmujemy. Była to szkoła 
doktryny teologiczno-biurokratycznej, z któ- 
rej wypleniano systematycznie wszelki kry
tycyzm, wszelki przebłysk myśli samodziel
nej, wszelkie poczucie własnej godności, 
a więc i poszanowanie odmiennego zdania, 
jako konieczne następstwo. Na takim grun
cie rozplenić się mógł tylko radykalizm poli
tyczny, ślepy, bezkrytyczny, bezwzględny. 
Takie plany zbieramy dziś wszyscy i trudno

spodziewać się innych w najbliższej przy
szłości, poziom umysłowy naszej młodzieży 
obniżył się znacznie, horyzont jej zwęził się 
bardzo, aż do ciasnego kąta doktryny poli
tycznej, lub społecznej, a w najlepszym razie 
naukowej.

Kryzys obecny jest tylko ostrą formą cier
pienia chronicznego, zadawnionego od lat 
bardzo wielu; chcąc go leczyć, trzeba leczyć 
powolnie, systematycznie, ale radykalnie; 
należy wprowadzić taki system wychowania, 
któryby wszystkim tym brakom skutecznie 
przeciwdziałał; należy wpuścić do zatęch
łej atmosfery ożywczy prąd myśli wolnej, 
samodzielnej, a więc krytycznej.

Moralizowanie, lub upominanie na nic się 
nie zda, przeciwnie, rozdrażnia młodzież wię
cej i zacietrzewia; natomiast należy rozwi
nąć w niej samodzielność myśli i krytycyzm.

Czy reforma Yerworna może być zastoso
wana w szkole polskiej? Chcąc na to pyta
nie odpowiedzieć, należy przedewszystkiem 
scharakteryzować umysł polski. Wielkie to 
zadanie tak rozwiązuje Massonius w „Roz
dwojeniu myśli polskiej “ str. 254:

„Więc naprzód skłonność umysłu polskiego 
do kierunku empirycznego. Skłonność ta  
zwykła iść w parze z indukcyjnym sposobem 
myślenia i rozumowania. Ujawnia się on 
w pracach najbardziej typowych uczonych 
polskich, takich jak dwaj Śniadeccy, Staszic, 
Michał Wiszniewski, ks. Krupiński, Chału- 

j biński, Nencki; stanowi charakter stały ca- 
| łych instytucyj, takich jak Komisya Eduka- 
| cyjna, lub Towarzystwo Przyjaciół Nauk. 

Ta skłonność do indukcyi i empiryzmu sta
nowi jeden z wyrazów pewnej ogólniejszej 

j  cechy umysłu polskiego. Umysł to z natury 
rozważny, oględny, ostrożny, zgoła nie „fan- 

f  tastyczny“, jasność i dowodność wyżej cenią- 
| cy nad tak  zwaną „głębokość", umysł dla 
| którego twierdzenie niejasne i zawikłane 

znaczy niemal tyleż co twierdzenie fał
szywe “.

! Narodowa szkoła polska powinna się liczyć 
j z zasadniczym rysem umysłu polskiego, a za

tem powinna kształcić umysł młodzieży 
właśnie w kierunku indukcyjnym. Nauki 

i przyrodnicze są po temu wypróbowanym 
j  środkiem, o ile wprowadzimy taką metodykę, 

która jednocześnie będzie systematyczną
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szkołą indukcyi. Nowy program ogólny i 
nauk przyrodniczych, wypracowany przez 
grono najlepszych pedagogów niemieckich 
z Yerwornem na czele, rozwija ten kierunek 1 
umysłu w stopniu bardzo wysokim; dlatego j 
też w  chwili obecnej, w chwili tworzenia ! 
szkoły polskiej, powinien być wzięty pod 
rozwagę.

Jakkolwiek zastosowanie go na większą 
skalę musi pociągnąć znaczny wydatek pra
cy ze strony nauczycieli i nawet znaczne i 
ofiary materyalne na urządzenie pracowni 
szkolnych i zbiorów, i organizowanie wycie
czek, to jednak nie wolno zapominać, że pra
cujemy dla przyszłości społeczeństwa, że za 
tę przyszłość bierzemy przed społeczeństwem 
odpowiedzialność moralną; przyszłość będzie 
zależeć od tego, jak  myślących członków 
mieć będzie społeczeństwo.

S. Plewiński.

M a r y a  S k ł o d o w s k a - C u b i e .

0  ZM NIEJSZANIU SIĘ  
R A D  Y O A K T Y W N O Ś C I  P O L O N U  

Z B IE G IE M  CZASU.1)

Przed 10-ciu mniej więcej miesiącami 
przedsięwzięłam szereg pomiarów, dotyczą
cych prawa zmniejszania się aktywności po
lonu z biegiem czasu.

Polon, który służył do tych badań, przy
gotowany był sposobem, wskazanym w pier
wszej publikacyi, dotyczącej jego odkrycia, 
a opisanym w mojej rozprawie na stopień 
doktora. Przedewszystkiem należy z mine
rału  wyciągnąć sól bizmutu. W  tym  celu 
strąca się siarkowodorem roztwór minerału 
w kwasie solnym, oddziela się siarczki, wymy
wa się je, rozpuszcza w kwasie azotowym 
rozcieńczonym i strąca roztwór wodą. Tak 
otrzymaną mieszaninę azotanów zasadowych 
i tlenków traktuje się wrącym roztworem so
dy, który zabiera ołów, arsen i antymon. Przez 
powtarzanie tych rozmaitych czynności mo
żna otrzymać bardzo czysty tlenek bizmutu,

Comptes rendus z dnia 29 /1  1906. P rzed 
staw ia P io tr  Curie.

zawierającego polon. Celem skoncentrowa' 
nia polonu rozpuszczamy tlenek ten w kwa
sie azotowym i uskuteczniamy szereg strą
ceń cząstkowych wodą, części bowiem, które 
strącają się najłatwiej, są częściami, w k tó
rych koncentruje się aktywność.

Odpowiednią ilość tlenku bizmutu, zawie- 
| rającego polon o aktywności średniej (250 

razy wyższej od aktywności uranu), umiesz
czono w kolistem płytkiem bardzo wgłębie
niu, położonem w części środkowej krążka 
metalowego. Tym sposobem proszek tlen
ku, wypełniający wgłębienie, zajmuje na 
krążku powierzchnię ściśle określoną. Tak 
utworzoną płytkę radyoaktywną zachowuje
my starannie i w należytych odstępach cza
su mierzymy jej radyoaktywność. Miarą si
ły promieniowania jest tutaj prąd nasycenia 
w kondensatorze płytowym, a natężenie tego 
prądu mierzymy metodą zwyczajną, miano
wicie zapomocą elektrometru, zespolonego 
z kwarcem piezoelektrycznym (t. j. metodą, 
wynalezioną przez Piotra Curiego — przyp. 
tłum.).

Oto pierwsze wyniki tych pomiarów: na
tężenie promieniowania maleje z biegiem 
czasu wedle prawa wykładniczego prostego. 
Oznaczając przez lo natężenie początkowe, 
przez I  natężenie w chwili t, przez a pewną 
stałą, otrzymamy I ~ lo & 'at. Jeżeli t wy
rażone jest w dniach, to a =  0,00495; zgod
nie z wzorem powyższym, natężenie promie
niowania spada do połowy swej wartości 
w ciągu dni 140. Różnice pomiędzy tym 
przebiegiem teoretycznym a wynikami po
miarów nie przenoszą 3$. Biorąc czasy za 
odcięte, a logi t. j. logarytm y natężenia fak
tycznego za rzędne, wykreślimy krzywą, 
która, w razie jeśli zadowolimy się przybli
żeniem powyższem, nie różni się od prostej.

Należy zauważyć, że stałe, określające 
własności radyoaktywne ciał, odgrywają ro
lę, którą śmiało można przyrównać do roli 
linij w widmach pierwiastków. Gdy ciało 
radyoktywne domieszane jest w drobnej bar
dzo ilości do ciała obojętnego, wtedy stałe, 
wyprowadzone z badań nad promieniowa
niem danego ciała, pozwalają nam scharak
teryzować je  w sposób wcale niedwuznacz
ny. Stała a we wzorze wyżej podanym jest 
więc stałą charakterystyczną dla polonu.
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W  stałej czasu, którą oznaczyłam świeżo j  

dla polonu, mamy dowód niezbity, że ciało, 
zbadane przez Marckwalda pod nazwą radyo- 
telluru, jest identyczne z polonem. Tożsa
mość ta  wynikała w sposób niemal oczywi
sty ze wszystkich prac Marckwalda, doty
czących własności radyotelluru; staje się ona 
pewnikiem wobec faktu, że stała, którą zna
lazłam dla polonu, jest ściśle równa tej, któ
rą Marckwald znalazł dla swego radyotellu- 
ra; w rzeczy samej Marckwald na wartość 
a we wzorze przytoczonym znalazł liczbę 
0,00497.

A zatem polon i radyotellur są niewątpli
wie jednem i tem samem ciałem; rzecz jasna, 
że ciału temu przystoi nazwa polonu nie tyl
ko z powodu, że polon jest znacznie starszy 
od radyotelluru, ale i dlatego, że był on pier- 
wszem ciałem silnie radyoaktywnem, zbada- 
nem przez Piotra Curiego i przeze mnie zapo- 
mocą nowej metody.

Użyłam także metody koncentracyi, którą 
posługiwał się Marckwald; jest to metoda 
bardzo dogodna. Zasadza się ona na zanu
rzeniu płytki bizm utu w roztworze chlorowo
dorowym soli bizmutu radyoktywnego. Po
lon osadza się na tej płytce. Używałam pły
tek platyny powleczonych elektrolitycznie 
cienką warstewką bizmutu i koncentrowa
łam na nich polon. Są one bardzo dogodne, 
gdy chodzi o badania nad radyoaktywnoś- 
cią, ponieważ nie wymagają tych ostrożno
ści, które są niezbędne w wypadku płytek, 
pokrytych tlenkiem w proszku. Posługu
jąc się takiemi płytkami, otrzymałam trzy 
proste, równoległe do prostej, o której wspo
mniałam powyżej. Inną prostą, równoległą 
do poprzednich, dała mi płytka aktywna, 
owinięta blaszką glinową, grubą na 0,01 mm; 
prosta ta  wskazuje, oczywiście, spadek za
chodzący z biegiem czasu w promieniach, 
które przechodzą przez warstwę powyższą 
glinu.

Zauważmy wreszcie, że nic nie przemawia 
za tem, by polon m iał raczej reakcye tellu
ru niż bizmutu. Prawda, że w roztworze 
chlorowodorowym strąca go częściowo chlo
rek cynawy; atoli z drugiej strony w obecno
ści bizmutu siarczek jego jest nierozpuszczal
ny w siarczku amonu, a tlenek jest nieroz
puszczalny w sodzie wrącej. Chcąc poznać 
reakcye polonu, należałoby go mieć w stanie,

nadającym się do zważenia. Dziś można je
dynie powiedzieć, jakie to są reakcye, gdy 
polon jest zanurzony niejako w pewnych 
substancyach, którym zazwyczaj towarzyszy.

Tłum. 8. B.

Z BAKTER YOLOGII LASECZEK 
TYFUSOWYCH.

Dr. Ni eter z Halli przedsięwziął szereg 
prób porównawczych nad sposobami stwier
dzania obecności laseczek tyfusowych w wo
dzie podług metod Mullera i Fickera (ob. 
w JMa 2 Wszechświata artykuł „Z metodyki 
bakteryologicznej"). Okazało się znowu, że 
metoda Mullera (strącanie zapomocą chlorku 
żelazowego) daje daleko lepsze rezultaty, niż 
metoda Fickera (strącanie zapomocą 10$ roz
tworu sody i 10% roztworu siarczanu żelaza), 
w obudwu przypadkach bez użycia wirówki 
z zastosowaniem sączka wyjałowionego. 
Mianowicie metoda Fickera wykazywała 
nietylko mniejszą ilość kolonij na płytkach 
wobec jednakowego rozcieńczenia zawartości 

| oczka normalnego w wodzie, ale wogóle gra
nica rozcieńczenia, w którem jeszcze zau
ważyć się dały nieliczne kolonie, wynosiła 
dla metedy tej Yaoooo oczka normalnego, dla 
metody Mullera aż !/soooo (P0WyŻGj teg° roz' 
cieńczenia, np. jak podaje Muller, dla roz
cieńczenia Yiooooo—Vi2oooo autor otrzymywał 
przeważnie wyniki ujemne).

Najlepsze wyniki dawało przenoszenie osa
du na płytki Lentza i Tietza, t. j. na pożyw
kę składającą z agaru i zieleni malachito
wej -  w tych przypadkach, kiedy płytki Dry- 
galskiego zawiodły, płytki malachito-agaro- 
we wykazywały obecność laseczek tyfuso
wych.

Uczony angielski Willson podaje swoję 
metodę badania wody na obecność laseczek 
tyfusowych. Jest to zmodyfikowana metoda 
Hoffmanna i Fickera (t. zw. wzbogacania); 
badacze ci dodawali do wody kofeiny, w ce
lu zagłuszenia rozwoju laseczek -okrężnicy 
(bact. coli comm.). Ponieważ kofeinaj;działa 
często zmiennie, szczególnie względem nie
których szczepów laseczki tyfusowej, Will
son poleca równolegle z użyciem kofeiny do-
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dawać do wody 1ji °/oo roztworu ałunu 
i przenosić otrzym any osad na p łytki Conra- 
dego i Drygalskiego.

Franceschi badał wpływ g run tu  na zjadli- 
wość laseczki tyfusowej. Przygotowywał 
on zawiesinę hodowli agarowych tyfusu 
w wodzie i umieszczał w jałowej ziemi ogro
dowej na dużych płytkach Petrego. Nie
które z przygotowanych w ten sposób ho
dowli zwilżał wodą wyjałowioną, bulionem 
lub wyjałowionym wyciągiem wodnym wy
próżnień ludzkich. P ły tk i takie pozostawiał 
przez czas różny na działanie słońca i po
wietrza, poczem brał z każdej po małej iloś
ci ziemi, którą zasiewał w bulionie, pozosta
wiał na 24 godz. w temp. 38° i następnie 
wprowadzał śwince morskiej do jam y brzu
sznej; dla kontroli zakażał inne świnki mor
skie odpowiedniemi ilościami hodowli bulio
nowej tyfusu. Z doświadczeń de France- 
schiego okazało się, że w ziemi niezroszonej 
laseczka tyfusowa już po upływie 24 godzin 
traci znacznie na zjadliwości. W  ziemi zro
szonej wodą zjadliwośó po 24 godz. pozosta
je ta  sama; w ziemi zwilżonej bulionem lub 
wyciągiem z wypróżnień zjadliwośó po 24 
godz. nawet wzmaga się znacznie. W  każ
dym z tych przypadków laseczka ginie je 
dnak po kilkudniowym pobycie w ziemi. A u
to r pozostawia nierozstrzygniętą kwestyę, 
czy to wzmaganie się zjadliwości przypisać 
należy dojrzewaniu laseczki w ziemi, czy też j 
objaśnia się rodzajem doboru naturalnego, 
a mianowicie w ten sposób, że laseczki słab- [ 
sze giną w ziemi, a przeżywają tylko oso
bniki odporniejsze i zjadliwsze, które roz
m nażają się dalej. Pewne spostrzeżenia au
tora przemawiają raczej za doborem natu 
ralnym.

Zewnętrznie zmiana w laseczkach rozwi
jających się w ziemi zroszonej uwidocznia 
się w postaci tworzenia się długich bardzo 
ruchliwych nici.

Bakteryolog Klein badał ostatnio żywot
ność laseczek tyfusowych w ostrygach. Brał 
on gęstą zawiesinę laseczek tyfusowych 
i umieszczczał ją pomiędzy muszlami ostry
gi. Zakażone w ten sposób mięczaki trzym ał 
albo w wodzie morskiej wyjałowionej, co- 
dzień zmienianej, lub też w stanie suchym. 
Okazało się, że w ostrygach pierwszej grupy 
laseczki ginęły po upływie 6—7 dni, gdy

tymczasem w ostrygach trzymanych w sta
nie suchym zachowywały swą żywotność 
jeszcze dnia 11-go. Autor uprzedza jednak 
że okres 6—7 dniowy w pierwszym przypad
ku nie zawsze wystarcza, uważa też za nie
dostateczny środek profilaktyczny praktyko
wane dotąd przechowywanie ostryg w czy
stej wodzie morskiej — przez 8 dni nawet. 
Za jedyny sposób uniknięcia zarazy tyfuso
wej od ostryg uważa Willson porzucenie 
zwyczaju jedzenia tego przysmaku w sta
nie surowym.

Fehrs z Getyngi przedsięwziął szereg do
świadczeń nad wpływem pierwotniaków na 
żywotność bakteryj. szczególnie laseczek ty 
fusowych, w wodzie. Szło o sprawdzenie 
słuszności zdania Emmericha, który w roku 
1904 utrzymywał, że niemożliwem jest 
zakażenie przez wodę, gdyż żyjące w ka
żdym nawet najczystszym zbiorniku natu 
ralnym  wody pierwotniaki szybko i grun
townie niszczą wszelkie zarodniki bakteryj 
chorobotwórczych. Emmerich skonstatował, 
że po dodaniu do wody rzecznej lub studzien
nej oczka hodowli laseczek tyfusowych, za
wierającej 10 — 25 milionów zarodków 
w 1 om3, w przeciągu 48—105 godzin, zależ
nie od ilości pierwotniaków w wodzie tej, 
wszystkiezarodki ginęły lub ilość ich zmniej
szała się do minimum. Emmerich zauważył, 
jak  laseczki tyfusowe pożerane bywały przez 
pierwotniaki (wiciowce); na preparatach bar
wionych podług metody Giemsy widać na
wet było wiciowce, zawierające wr swych 
ciałach mniej lub więcej rozpadłe zarodki ty 
fusowe.

Jeżeli przypuścimy zgodnie z Emmeirchem, 
że każdy zbiornik wody zawiera pierwotnia
ki, które w przeciągu 2—5 dni pożerają bak- 
terye chorobotwórcze, to nawet w tak k ró t
kim czasie nie można zaprzeczyć możliwości 
infekcyi człowieka przez wTodę. Fehrs chciał 
jednak sprawdzić również stronę faktyczną 
doświadczeń Emmericha. Przedewszystkiem 
szło mu o stwierdzenie faktu, czy rzeczywiś
cie w każdym naturalnym  zbiorniku wod
nym znajdują się pierwotniaki. Otóż okaza
ło się, że we wszystkich próbach wziętych 
przez autora z rzek i studzień okolicznych 
okazały się pierwotniaki; jeżeli początkowo 
nie udawało się w jakiejś próbie znaleźć 
pierwotniaków, to po zasianiu danej próby
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oczkiem kultury tyfusowej — pierwotniaki | 
rozmnażały się w takiej ilości, że w każdej 
kropli można ich było znaleźć po kilka osob- j  

ników\
Aby dowieść wpływu pierwotniaków na 

żywotność zarodków tyfusowych, autor zasie
wał laseczkami tyfusowemi (lub wibryonami 
cholery) z jednej strony wodę surową, w któ- j 
rej skonstatowano bezwarunkowo obecność 
wiciowców, z drugiej strony wodę wyjało
wioną, nakoniec wodę wyjałowioną, do któ- j  

rej dodano duże ilości wiciowców. Okazało 
się, że istnieje znaczna różnica pomiędzy za
chowaniem się laseczek tyfusowych w pierw
szych dwu przypadkach. Mianowicie, gdy 
w wodzie wyjałowionej laseczki tyfusowe 
żyły jeszcze po upływie 75 dni, w wodzie 
surowej zginęły już dnia 20-go. Ponieważ ; 
zaś różnica ta  mogła wypływać nie z obec- j  

ności innych bakteryj, lub też z różnicy po- ' 
między składem chemicznym wody surowej j  

i wyjałowionej przez gotowanie—autor, jak  
powiedzieliśmy wyżej, przedsięwziął trzeci 
szereg badań z wodą wyjałowioną a nastę
pnie zasianą wiciowcami. Okazało się z tego 
szeregu doświadczeń, że bakterye ginęły 
w wodzie z wiciowcami w obudwu przypad
kach w jednakowym stopniu, niezależnie od j  

tego, czy była to woda surowa, czy też prze
gotowana a potem zasiana wiciowcami. | 
W wodzie przekroplonej (a więc pozbawio
nej czynników chemicznych), w razie obec
ności pierwotniaków (wtórnie zasianych) j  

bakterye ginęły dnia 22-go, gdy natomiast 
w wodzie przekroplonej, nie zawierającej 
pierwotniaków, bakterye pozostawały przy 
życiu jeszcze dnia 46-go. Widać z tego, że głó
wny udział w procesie niszczenia zarodków 
chorobotwórczych w wodzie—mają pierwot
niaki. Pewną rolę gra też bezwarunkowo 
skład chemiczny wody, o ile daje on zarod
kom chorobotwórczym mniej lub więcej do
godne warunki żywienia — gdyż w jedna
kowych warunkach co do zasiania wyjało- | 
wionej wody wiciowcami— w przypadku wo
dy przegotowanej (a więc zawierającej sole) I 
bakterye ginęły dnia 16-go, w wodzie prze
kroplonej, a więc niezawierającej soli — do
piero dnia 22-go od rozpoczęcia doświad
czenia.

Co dotyczę preparatów ilustrujących an
tagonizm pomiędzy bakteryami a pierwot

niakami, to autor skonstatował w ciałach 
wiciowców szczątki ciał bakteryalnych, choć 
nie w takich ilościach, jak to opisuje Emme- 
rich. A. Eisenman.

ZN A C ZEN IE ZA R O ŚLI DLA PTA K Ó W

Znaczenie zarośli dla ptaków, a szczególnie dla 
gatunków  mniejszych, je s t rzeczą, oddawna dowie
dzioną, dostarczają im one bowiem dogodnych 
miejsc na gniazda, obfitego żeru w postaci licz
nych owadów i wreszcie pewnej kryjów ki przed 
napadem ptaków drapieżnych. To też ilość p ta 
ków śpiewających zostaje niejako w stosunku do 
ilości zarośli, jaką  posiada dana miejscowość.

Ciekawego przykładu pod tym względem do
starcza Szlezwik-Holsztyn, kraj niezw ykłe obfitu
jący w zarośla z powodu panującego tam zw y
czaju usypyw ania wzdłuż dróg wałów ziemnych, 
w ysokich na 0 ,5 — 1,5 m , a szerokich na 1 — 2 m, 
i obsadzania ich krzakam i, a naw et drzewami. 
O bsadzają przy tem nietylko grzbiet wału, ale 
i jego stoki, tak  że częstokroć szerokość takiego 
pasu zarośli dochodzi 4 a naw et 6 m. Takie- 
mi samemi wałami otaczają również pola, łąki 
i pastw iska. Można powiedzieć, że cały kraj po
rznięty je s t takiem i pasami zarośli na mniejsze lub 
większe czworoboki i w ygląda niby olbrzym ia 
szachownica. W  zaroślach tych znajduje przy
tułek ogromna ilość ptaków, to też rozbrzmiewa
ją  one ich śpiewem od rana do nocy; roi się tam 
od najrozmaitszych owadów, a także kwiatów 
i jagód, różne również zioła stanowią podszycie 
tych zarośli.

Chcąc poznać, jak ie  p tak i gnieżdżą się tam n a j
chętniej i jak ie zarośla przekładają one nad inne, 
dr. D ietrich zajął się zbadaniem fauny ptasiej ta 
kich zarośli i w yniki swych spostrzeżeń ogłosił 
w sprawozdaniach H am burskiego tow arzystw a 
ornitologicznego (Zw eiter Bericht des Oroitholo- 
gisch-zoologischen Vereins zu H am burg 1902—  
1903, s tr . 78— 94).

Dr. D ietrich stw ierdził tam gnieżdżenie się 37 
gatunków, przeważnie z działu śpiewaków wró- 
blowatych (Oscines); znalazły się jednak  wśród 
nich i przedstaw iciele innych rzędów, ja k  gołąb 
grzywacz, kuropatw a i parę innych. Tak, że za 
charakterystyczne ptaki zarośli, należy uważać 
śpiewające. Dr. D ietrich zbadał ogółem 312 
gniazd. Ze spostrzeżeń jego wynika, że najpo
spolitszym ptakiem w zaroślach byw a pokrzewka 
cierniówka (Curruca s. Sylvia cinerea), której 
gniazda stanowią 1 1 $ wszystkich gniazd; po niej 
idą: trznadel (Em berriza citrinella), pokrzewka 
ogrodowa (Sylvia hortensis), kos, gąsiorek (La- 
nius collurio), sroka, zaganiacz (Hypolais fami- 
liaris), pokrzywnica (Accentor modularis), piecu- 
szek (Philopneuste trochilus), św iergotek drzew-
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ny (Anthus arboreus), m akolągw a (Linota canna- | 
bina), łozówka (Calam oherpe palustris) i p iegża j 
(Sylvia curruca). Te 13 gatunków  stanow ią ty- [ 
powych mieszkańców zarośli; do nich należało 
ogółem 76^ w szystkich gniazd. Po nich idą we
d ług  częstości gnieżdżenia się: dzwoniec (Ohlo- 
rospiza chloris), zięba (F ring illa  coelebs), rudzik  
(E rithacus rubecula), pleszka (liu tic illa  phoenicu- 
rus), słowik, kuropatw a i kukułka. Pozostałe 
wreszcie 17 gatunków  spotyka się bardzo rzad 
ko, a niektóre naw et ty lko w yjątkow o; są to m ia
nowicie: pokląskw a (Pratincola rubetra), sikora 
bogatka (Parus major), bażant, pokrzew ka czar- 
nołbista (8ylvia atricapilla), szpak, wroniec (Cor- 
vus corone), srokosz (Lanius excubitor), sikora 
m odra (Parus coeruleus), wójcik (Phyllopneuste 
rufa), w róbel polny (P asser m ontanus), gaw ron, 
krętogłów  (Junx  torąuilla), muchołówka szara 
(Muscicapa grisola), pokrzew ka ja rzębata  (Sylvia 
nisoria), potrzew a (Em berriza miliaria), strzyżyk  
(Troglodytes paryuhis) i gołąb grzyw acz (Colum- | 
b a  palumbus).

Okoliczność, że n iektóre pospolite gatunki, jak  
np. sikora bogata, należą tu  do rzadkich , tłum a
czy się tem, że zarośla nie dla w szystkich ptaków  
stanow ią dogodne miejsce do gnieżdżenia się, są 
one mianowicie praw ie albo zupełnie nieodpowie- 
nie dla gatunków , gnieżdżących się w dziuplach 
(do takich należą sikora) albo w ysoko na d rze
wach. To też takich gatunków  nie spo tyka się 
tam wcale albo co najwyżej bardzo nielicznie. 
P rzew ażają natom iast gatunk i, gnieżdżące się na 
krzakach lub  w prost na ziemi. W ed ług  obliczeń 
D ietricha p tak i gnieżdżące się na drzew ach s ta 
nowią zaledwie 9$ ogółu, na krzakach 6 1 1/ 2^ , 
na ziemi 2 9 1/ 2$. W śród  13 najpospolitszych g a
tunków  niem a ani jednego gatunku  gnieżdżącego 
się na drzewach, 8  należy do ścielących gniazda 
na krzakach, 5 na ziemi. N ajchętniej i najlicz
niej gnieżdżą się p taki na krzakach n iezbyt w y
sokich (61$ ogółu czyli 5/ 6 gatunków , ścielących 
gniazda na krzakach), przyczem  najw iększem  po
wodzeniem cieszą się k rzak i cierniste: ja k  głóg, 
tarn ina, jeżyna, ponieważ dostarczają one najbez
pieczniejszego schronienia. T akie więc krzak i 
należy przedew szystkiem  sadzić, chcąc przynęcić 
p taki. B. D.

TOW ARZYSTW O OGRODNICZE 
W A RSZAW SK IE.

D nia 18 stycznia r. 1906 odbyło się posiedze
nie Komisyi przyrodniczej w lokalu T ow arzyst
wa Ogrodniczego (B agatela 3) o godzinie 7 w ie
czorem w  obecności 14 osób.

Przew odniczył p. M. H eilpern .
P ro tokuł z posiedzenia poprzedniego odczytano 

i przyjęto.

N astępnie p. K . K ulw ieć, jako sekretarz, od
czytał spraw ozdanie roczne z czynności Komisyi 
w  r. 1905.

W ybory  przewodniczącego i sekretarza z po- 
I wodu niewielkiej liczby obecnych odłożono do po

siedzenia następnego. W  sprawie pro jek tow a
nego ogrodu botanicznego sekretarz zakomuniko
wał, że kom itet p lantacyjny m iasta W arszaw y 
rozpatrzył podanie K om isji przyrodniczej w tym  
przedmiocie, uznał potrzebę takiego ogrodu i pro
si Kom isyę prz37rodniczą o przygotowanie spisu 
tych  roślin, k tóre w ogrodzie takim  należałoby 
hodować.

Po dyskusyi nad tym  przedm iotem  i po rozwa
żeniu k ilku  wniosków dopełniających, w ybrano 
K om isyę, złożoną z następujących osób: F . W er- 
mińskiego, J .  E jsm onda, Z. W ójcickiego i J .  
T rzebińskiego i uproszono ją  o przygotow anie od
pow iedniego pro jek tu  do posiedzenia następnego.

Zwołania te j Komisyi podjął się p. P . W er- 
miński.

P . J .  T u r mówił o swych badaniach nad dzia
łaniem prom ieni radowych na wczesne s tadya ro 
zwoju zarodków ry b  spodoustych a w szczególno
ści ja j Scyllium canicula. B adania te, przepro
wadzone w lecie r. 1905 na stacja zoologicznej 
w Roscoff, wskazują, że rad  w yw iera na wczesne 
stadya  rozwoju Scyllium wpływ bardzo w yraźny, 
objaw iający się przez w strzym anie w zrostu ciała 
zarodka a jednocześnie przez szczególne znie
kształcenie zaczątków układu  nerwowego, two- 

| rżącego się w  postaci jednolite j p ły tk i ektoder- 
m alnej, zaginającej się na bokach zarodka w kie
runku  przeciwnym niż normalnie.

Zniekształcenie to, w ystępujące sta le w całej 
sery i doświadczeń, nie je s t  połączone bynajm niej 
z żadnem i zakłóceniami w rozrastaniu się obwo- 
dowem blastoderm y: działanie radu  w tym  przypad- 

i ku , zarówno ja k  w poprzednich doświadczeniach 
! p. T ura , je s t w ybitn ie elekcyjne.

Mówiąc następnie na tem at asym etryi ciąży 
; u jaszczurek p. T ur przedstaw ił w yniki swych 
i poszukiw ań statystycznych u  gatunków  L acerta 

m uralis, L acerta  ocellata i Seps Chalcides. 
B adania prowadzone by ły  na stacyi w Yille- 
P ranche  na wiosnę r. z. Okazuje się, że u  L acer
ta  m uralis i Seps Chalcides znaczna przew aga 
znajduje się po stronie praw ego jajow odu, a u L. 
ocellata oba jajow ody zaw ierają mniej więcej je 
dnakow ą ilość zarodków. A sym etryę tę  p. T u r 
zestaw ia z w arunkam i życia i ogólną postacią cia
ła  badanych gatunków . Podobna asym etrya cią
ży, skutkiem  której jajow ód lewy funkcyonuje 
znacznie słabiej niż praw y, może— zdaniem p. T u
r a — być początkiem zupełnego jego zaniku, jak  
to  to Cal i K unkel opisali u Anniella pulchra 
(Anat. Anz. 1905).

P . J .  T rzebiński skreślił swoje w łasne bada
nia, w ykonane w  ciągu 1905 na stacyi entomolo
gicznej w Smile nad grzybkam i pasorzytniczemi, 
powodującem i zgorzel buraków  cukrowych na 
U krain ie . P rócz znanych w literaturze gatun-
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ków Phom a betae i Pythium  de Baryanum  prele- j  

gen t odnalazł dw a nowe grzybki, będące, ja k  się 
zdaje, właściwemi jedynie U krainie, a miano
wicie Oladochytrium betaecolum n. sp., Sphaero- 
conidium betae n. g. e t sp.

P ierw szy należy do rodziny Chytridiaceae, po
siada słabo rozw iniętą grzybnię i zarodnie dwu 
rodzajów: zwykłe, o błonie gładkiej, cienkiej, bez- i 
barw nej i spoczynkowe, brunatne o błonie grubej, 
brodaw kam i pokrytej. I  jedne i drugie w ydają 
pływ ki, k tóre uw alniają się przez pęknięcie bło
ny. Same pływ ki są bezbarw ne i jednym  dość 
długim  biczykiem opatrzone. Zarodnie trw ałe 
znajdują się stale w owocniku kłębków  buracza
nych. Powstające zaś z nich pływ ki podczas 
kiełkow ania k łębka zarażają korzonek kiełka, 
wchodząc do w nętrza jego komórek, gdzie w y
tw arzają cienką bardzo grzybnię. Na końcach 
gałązek tej ostatniej tw orzą się zarodnie zwykłe, 
które w y d a ją  zarodniki natychm iast, podczas gdy  , 
zarodnie trw ałe zimują bądź to w gruncie, bądź 
też w kłębkach buraczanych. Zarażanie się k łęb
ków następuje już podczas kw itnięcia buraka.

D rugi, również nie opisany dotąd  gatunek pa- 
sorzytniczy, Sphaeroconidium  betae, w yróżnia się 
dobrze rozw iniętą wielokomórkową grzybnią, na 
której po w yczerpaniu się podłoża pow stają przez 
splątanie i zrastanie się strzępek płaskie n iepra
widłowe ciała owocowe. Z ich powierzchni w y
rasta ją  w górę k ró tk ie , szaro-brunatne trzonecz- 
ki, oddzielające na wierzchołku jednę, rzadziej 
dw ie kuliste, gładkie konidye. Prócz tego grzyb 
tw orzy zarodniki spoczynkowe w ten sposób, że 
komórki niektórych trzonków  powiększają swą 
objętość i otaczają się g rab ą  szaro-żółtą, chropo
w atą błoną.

Prócz tego prelegent dem onstrował i mówił 
o sposobach rozpowszechniania się następujących 
pasorzytów, pospolitych na Ukrainie: 1) Sphaero- 
theca mors uvae (mączniaka agrestowego), 2) U sti- 
lago destruens — głowni prosowej, 3) Orobanche 
Cumana— zarazy, w ystępującej w całej południo
wej Rossyi na słoneczniku.

W  końcu zastanawiano się nad przyczyną n ie
licznej frekwencyi posiedzeń Komisyi przyrodni
czej i uznano za pożądane: 1 ) Ogłaszanie w pis
mach codziennych term inu i porządku dziennego 
posiedzeń. 2 ) W prow adzenie na porządek dzien
ny referatów  z postępów wiedzy. 3) Odbywanie 
posiedzeń w lokalu, bliższym dla mieszkających 
w śródmieściu. 4) Zachęcenie do udziału w po
siedzeniach młodzieży7 szkolnej i uniw ersyteckiej.

Posiedzenie ukończone zostało o godzinie 10-ej 
wieczorem. K. K-ć.

SPRAW OZDANIE.

Opis ciała ludzkiego czyli antropografia, pierwsza 
książeczka po elem entarzu, uporządkowana nauka

o rzeczach. N apisał F e l i k s  P i o t r o w s k i .
Cena 10 kop. str. 14 W arszaw a 1906.

Książeczka dla dzieci, zaw ierająca krótki, 
a nader n iejednostajnie opracowany zarys anato
mii i fizyologii człowieka. D ługi opis muszli 
usznej, a  ani słowa np. o mózgu; na pierwszej 
stronicy mowa o fagocytozie we włosach, a w ca
łej książecze ani słowa o składzie krw i. Zesta
wienie wydzielania moczu z wydalaniem kału 
(str. 14) naprowadzać może na błędne przypusz
czenie co do podobieństwa ich pochodzenia.

A utor na w stępie kładzie nacisk na koniecz
ność zapoznawania dziecka z „właściwemi nazwa
mi rzeczy", i używania właściwego wyrazów. 
Szkoda wobec tego, że sam używa w yrazu „gła- 
dzinka“ , zam. naukowo w słownictwie naszem 
przyjętej „g ładyszki11 (glabella), mówi o „kości11 
łonowej, zam. o kościach łonowych, i nazywa 
dw utlenek węgla „dym em 11. Pozatem  niezmier
nie chaotyczny układ  całej książeczki i pomiesza
nie w prost niepojęte m ateryału zmusza do uważa
nia je j raczej za nieudaną próbę popularyzator
ską, k tó ra  z gruntu  przerobiona być winna.

Jan Tur.

KRONIKA NAUKOWA.

Tem peratura  cia ła  ryb. R yby  należą do 
zwierzą zmienno-ciepłych, ponieważ tem peratura 
ich ciała nie je s t niezależna od tem peratury  oto
czenia, ja k  u ssących i ptaków, lecz zmienia się 
zależnie od tem peratury wody, w której przeby
wają, i wogóle różni się od niej bardzo nieznacz
nie. Tem peraturę ry b  badał St. F ibich  i znalazł, 
że u ryb  karpiow atych (karp, karaś, lin) je s t ona 
zupełnie tak a  sama, jak  tem peratura wody, jeżeli 
ryba zachowywała się przez pewien czas spokoj
nie i mało się ruszała; ale naw et po najszyb
szych ruchach i podczas najsilniejszego oddychania 
wznosi się ona zaledwie o 0 ,1 °— 0,3° ponad tem 
peraturę wody. U łososi, znajdujących się w zu
pełnym spoczynku, by ła ona również taka sama 
jak  w wodzie, ale że to się zdarza bardzo rzadko, 
zazwyczaj więc przewyższa ona tem peraturę wo
dy o 0 ,2 °— 0,5° G. Jeszcze wyższą tem peraturę 
Fibich znalazł u węgorz}', u których już w spo
czynku przewyższała ona tem peraturę wody o 1°C; 
w razie silniejszych zaś ruchów przewyżka ta  do
sięgała 1,5°, a naw et 2,7° C. Z pomiarów F i- 
bicha wynika, że u ryb  tak samo, ja k  i u zwie
rząt jednostajnie ciepłych (ssących i ptaków): 
1 ) ruch }7 ciała wywołują podwyższenie tem pera- 
ty  i 2 ) gatunki ruchliwsze mają tem peraturę wyż
szą, niż ociężałe. Poza tem nie można było za
uważyć u ryb  jakichkolw iek wahań tem peratury 
w ciągu dnia, jak  również jakiegokolw iek wpływu 
w'ieku albo płci.

(Prom.) B. D.
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—  Trwałość zdolności do k ie łkow an ia  u n a 
sion rzepnicy. (R aphanistrum  Lam psana) je s t  p ra 
wie nieograniczona i czyni z niej chw ast p raw dzi
wie nadzwyczaj uprzykrzony i tru d n y  do w y tę
pienia. D aw niejsze, częstokroć niewłaściw e pło- 
dozmiany przyczyniały się ogrom nie do nadm ier
nego rozmnożenia się tej rośliny, a dżdżownice 
poweiągały je j nasiona do głębszych w arstw  
gruntu : tam  nie mogą one w praw dzie chwilowo 
kiełkow ać z powodu b rak u  powietrza, przechow u
ją  się je d n ak  doskonale przez k ilkadziesią t la t 
i dłużej, nie tracąc zdolności do kiełkow ania. 
N iektóre g ru n ty  na pewnej głębokości obfitują 
ogromnie w nasiona rzepnicy, k tóre leżą tam  bez 
zm iany, dopóki pole orze się p łytko; gdy  jed n ak  
zorze się je  głębiej, na polu zjawia się nagle rze- 
pnica w olbrzym ich ilościach, ja k b y  ją  k to  nasiał 
umyślnie. Podobne zjawisko daje się nieraz za
uw ażyć po pierwszem zoraniu g ru n tu  po lesie 
lub starem  pastw isku. W  tak ich  razach można 
z pewnością tw ierdzić, że było  tam  n iegdyś pole 
chociażby przed 1 0 0  i więcej la ty , rzepnica b o 
wiem nie dojrzew a ani na łące ani w lesie a na
siona je j mogą przechowywać zdolność do kiełko
w ania przeszło 1 0 0  la t, nagłe ukazanie się więc 
je j w takich miejscach dowodzi zawsze, że daw 
niej musiało tam  znajdować się pole. Niem a ża
dnego sposobu na zniszczenie tak ich  nasion, leżą
cych głęboko w ziemi, można natom iast, ja k  ra 
dzi Schulz, niszczyć sam chw ast, kropiąc go s ia r
czanem żelazowym. B. D.

(Prom.).

—  W a lk a  o byt miedzy w irk a m i .  Z wirków 
(Turbellaria), znajdowanych w Niemczech, gatun 
ki P lanaria  alpina i Polycelis cornuta są, w e
d ług  wszelkiego praw dopodobieństw a pozostałoś
cią z epoki lodowej. V oigt (z Bonn) w ykazał w alkę 
o byt, ja k a  zachodzi m iędzy obu tem i gatunkam i 
a trzecim (Planaria gonocephala) w górskich po
tokach Taunusu i H unsriicku (góry nadreńskie). 
W szystkie te  trzy  gatunki zamieszkują zimne 
górskie potoki, ale gdy oba lodowe są nadzw y
czaj wrażliwe na nieco wyższą tem peraturę, przy- 
tem PI. alpina więcej, niż P .  cornuta, trzeci (PI. 
gonocephala) doskonale znosi pobyt w wodzie 
cieplejszej, znajduje się zatem w lepszem położe
n iu  od obu tam tych i posiada tem  obszerniejsze 
rozmieszczenie. PI. alpina zam ieszkuje przeważnie 
najzim niejsze źródła, P . cornuta— górny b ieg  po
toków, P I. gonocephela— dolny. W  miejscach 
zetknięcia odbyw a się w alka między poszczegól- 
nem i gatunkam i w irków, a zwycięzcą pozostaje 
ostatecznie PI. gonocephala, k tó ry  w ypiera oba 
tam te i stopniowo rozszerza coraz bardziej obszar 
swego rozmieszczenia.

Tam gdzie zakładanie osad ludzkich nad poto
kami wywołało zanieczyszczenie wody iuniem oże- 
bniło PI. gonocephala posuwanie się w górę, tam  
wszędzie w górnym biegu utrzym ały  się oba ga
tunki lodowe. Gdzie jednak  miała ona drogę 
otw artą , tam wszędzie posunęła się w górę poto

ku , w ypierając tam te. Ciekawą je s t przytem  
rzeczą, że w potokach Taunusu uległa jej P . cor
nu ta w Hunsriicku zaś PI. alpina. Okoliczność 
ta  tłum aczy się właściwościami obu gór: Taunus 
posiada głębsze i zimniejsze źródła, ale zato 
w dalszym biegu potoków z powodu ogromnego 
w ytrzebienia lasów jeszcze w wiekach średnich 
woda odznacza się wyższą tem peraturą. Potoki 
więc jego przedstaw iają w arunki odpowiednie dla 

j  w szystkich trzech gatunków . Ze jednak  PI. go- 
| nocephala nie miała przeszkód w7 posuwaniu się 
| do góry, więc gatunek  ze średniego biegu (P. cor

nuta) został w zięty we dw a ognie: od dołu na
p ierała nań PI. gonocephala, w  górę nie puszczała 
P I. alpina. Miało to tak i skutek, że gatunek ten 
został p raw ie zupełnie w ytępiony i dziś znajdują 
się tam  jedynie nieliczne jego szczątki t u i  owdzie. 
W  H unsriicku przeciwnie źródła są mniej głębo
kie i cieplejsze, a zato posiadają jednostajniej- 
szą tem peraturę w dalszym przebiegu potoku. To 
też tam  P . cornuta, napierana przez PI. gonoce
phala, w ytęp iła  praw ie zupełnie PI. alpina, k tóra 
dziś znajduje się już ty lko w niektórych zimniej
szych źródłach. Co przytem  godna uwagi, znale- 

j  ziono ją  w średnim  biegu jednego z potoków, ale 
w miejscu, gdzie je s t on zasilany dopływami 

; z zimniejszych źródeł— nam acalny dowód, jak  
dalece rozmieszczenie tych w irków zależy od od
pow iedniej tem peratury . B. D.

(Prom.).

—  Rozwój roślin zielonych w atmosferze, po
zbawionej dw utlenku w ięgla. W  każdym ele- 

j m entarnym  podręczniku fizyologii roślin znajdu
jem y tw ierdzenie, że roślina zielona niezbędny do 
budowy swego ciała w ęgiel czerpie z dw utlenku 

I węgla, zaw artego w pow ietrzu lub  w wodzie 
(w stosunku do roślin podwodnych). Dawniejsza 
teo rya próchnicowa w ciągu ubiegłego stulecia 
tak  dalece została zachwiana, że możliwość przyj
mowania i przerabiania przez rośliny związków 
organicznych została zupełnie wyłączona. Lecz 
już  przez Boehma stw ierdzone fak ty , że liście 
w roztworach glukozy w ytw arzają w ciemności 
mączkę, rzuciły pewien cień wątpliwości na po
wszechnie panujące pogląd}- w kw estyi odżywia
nia się roślin; z biegiem czasu ukazał się cały 
szereg  prac, k tóre św iadczyły, że związki orga
niczne wchłonięte przez korzenie mogą być użyte 
przez zielone rośliny, szczególnie przez pewne 
wodorost}', a także i rośliny wyższe, nie tylko 
jak o  źródło azotu, lecz i węgla.

Acton w ykazał, że młode roślinki w ytw arzają 
m ączkę naw et w razie b rak u  C 0 2, jeżeli ty lko ko
rzenie mogą przyjm ować węglowodany. Obecnie 
badania p. Lefevrea posunęły tę  kw estyę o krok 
naprzód. W obec jego badań dotychczasowa teo- 
ry a  o niemożliwości zastąpienia dw utlenku w ęgla 
w odżywianiu się roślin innemi związkami została 

i  mocno zachwiana. W ynik i prac Lefevrea wska
zują, że pospolite rośliny kw iatowe mogą zupeł
n ie normalnie rozwijać się bez dw utlenku węgla
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jeżeli m ają do rozporządzenia związki ami
dowe.

W  doświadczeniach swoich używ ał on jako 
gleby piasku, do którego dodawał cieczy Detme- 
ra  z domieszką niewielkiej ilości amidów. Na 
350  g  suchej gleby przypadało 0 , l g  tyrozyny, 
0 ,4  g glikokolu, 0 ,4  g alaniny, 0 ,1  g oksamidu 
i 0 ,1 g leucyny. Rośliny by ły  hodowane pod 
szklanemi dzwonami na silnem rozproszonem świe
tle  słonecznem. F laszki z wodą barytow ą, umie
szczone pod dzwonem, służyły do pochłaniania 
dw utlenku węgla. Z by t młode roślinki, pozba
wione dw utlenku węgla, nie rozwijały się. Z chw i
lą  wyczerpania się pokarmu zapasowego w nasie
n iu  ginęły one. Musiano więc wyhodować młode 
roślinki przedewszystkiem  na wolnem powietrzu, 
a dopiero potem przenosić pod dzwony. Rośliny 
k tóre otrzym ywały am idy, rozwijały się pod 
dzwonem prędzej, niż rośliny na powietrzu bez 
amidów, dochodziły do pięcio — i dziesięciokrot
nej pierwotnej swojej wielkości, w ydały 9 — 1 0  
liści i k ilka pączków kwiatowych. Rośliny bez 
amidów pod dzwonem nie rosły, prędzej żółkły 
i ginęły.

W  doświadczeniach innego uczonego Molliarda 
rośliny m iały do rozporządzenia cukier i dw utle
nek węgla, wytworzony przez oddychanie, jako 
jedyne  źródło w ęgła. Rośliny z rz u c a j  swoje liś
cie tem prędzej, im mniej cukru miały do roz
porządzenia, poczem rozwijały się nowe liście 
o krótkich ogonkach, mniejszych blaszkach i ży- 
wszem zabarw ieniu. W  niektórych hodowlach 
rośliny w ydaw ały naw et kw iaty, nie w ytw arzały 
jednak  nigdy nasion. Nowe liście rozwijały się 
tem  obficiej, im większą ilość cukru miały rośliny 
(maximum 15$ glukozy).

Roztwory, zawierające oprócz glukozy i aspara- 
ginę, są dla roślin korzystniejsze.

W  ciemności korzystanie z cukru przez rośliny 
je s t bardzo nieznaczne; światło, ja k  się zdaje, 
stanowi niezbędny w arunek w  sprawie przy
sw ajania cukru.

Badania więc M olliarda i Lefevrea wykazują, że 
można na św ietle otrzym ać hodowle saprofityczne 
roślin zielonych. Cz. St.

(Naturw . R und).

—  Kwasy organiczne jako źródło węgla dla 
wodorostów. B adania Loewa, Bokornego i H art- 
leba dowiodły, że wodorosty zielone na równi 
z bakteryam i i grzybam i mogą asymilować naj
rozmaitsze substancye organiczne, zwłaszcza cu
k ier i alkohole, w ytw arzając z nich skrobię, t. j. 
mogą żywić się pokarm em  organicznym. Zum- 
stein  (1899) dowiódł, że Euglena viridis K lebs 
rozwija się doskonale na kw asie cytrynowym , ja 
ko jedynem  źródle węgla. Bliższem zbadaniem 
tej kw esty i zajął się niedawno 0 . Treboux (Be- 
richte d. deutsch. botan. Gesellsch. X X III , 1905. 
S tr. 4 3 2 —461). Badał on wpływ najrozm ait

szych kwasów organicznych na rozwój czystych 
hodowli 40  gatunków  wodorostów. Hodowlę 
prowadzono w ciemności i oznaczano wagowo ilość 
suchej substancji, wytworzonej po pewnym prze
ciągu czasu.

Z doświadczeń tych okazało się, że z 4 0 -u ga
tunków  prawie połowa była w stanie asymilo
wać węgiel z kwasów organicznych. Najlepszym 
pokarmem okazały się nie kw asy, budową swą 
zbliżone do cukru, lecz prościej zbudowany kwas 
octowy, k tóry  by ł asymilowany we wszystkich 
próbach. W  porównaniu z cukrem optimum s tę 
żenia roztworu leży bardzo nisko (0 , 1— 0 ,2 $); 
w 0,5$ roztworze wzrost obserwowany był tylko 
w oddzielnych przypadkach. Przysw ajanie węgla 
z aminokwasów odbyw a się już z trudnością.

Doświadczenia te dowodzą jeszcze raz, że z pun
k tu  widzenia fizyologii odżywiania niema istotnej 
różnicy pomiędzy grzybem, a rośliną zieloną, 
gdyż obie grupy roślin mogą asymilować węgiel 
z jednych  i tj^ch samych źródeł organicznych. 
Z drugiej strony fak t ten dowodzi, że kwasy or
ganiczne mogą służyć do budowy wszystkich sub- 
stancyj organicznych, wchodzących w skład ko
mórki. Dawniej przypuszczano, że do wytworze
nia skrobi potrzebna była obecność ciał z grupą 
alkoholową. W yżej wymienione doświadczenia 
mówią nam, że niema ścisłej łączności pomiędzy 
budową chemiczną ciał a możliwością ich p rze
miany w  skrobię, jakkolw iek nie wiemy, czy w y
tw arzanie się tej ostatniej odbyw a się wprost 
z kwasów organicznych, czy też drogą pośrednią.

Możność przysw ajania przez wodorosty cukru 
i gliceryn}', jak było dotąd dowiedzione, przed
staw iała ciekawy fak t naukowy, lecz dla w yjaś
nienia biologii wodorostów w naturze nie miała 
dużego znaczenia. Tymczasem kw asy organicz
ne spotykają się często jako produkty gnicia, wo
dorosty więc posiadające zdolność przyswajania 
ich, mają jednę więcej szansę zwycięztwa w  wal
ce o b y t z bakteryam i i grzybami.

B. H.

— Zmienność kwiatów. Profesor G. Klebs 
z Halli w długim szeregu poszukiwań nad wpły- 

1 wem w arunków  zewnętrznych na proces rozwoju 
u  niższych organizmów zatrzym ał się obecnie nad 
zmiennością kwiatów. (Jahrbilcher f. w issenschaftl. 
Botanik 1905 X L II  S tr. 155— 320).

Przypuszcza on, że zmienność można zawsze 
wytłumaczyć wpływem w arunków zewnętrznych, 
które wyprowadzają na jaw  tkw iące w budowie 
każdego gatunku zdolności do zmiany. W  tym 
celu badał, jakie zmiany w kw iecie jednego i te 
go samego gatunku lub indyw iduum  mogą spro
wadzić zmiany tem peratury , sole nieorganiczne, 
zranienie, ciemność, światło różnej barw y, suchość 
lub wilgotność i t. p. czynniki.

W pływ  tem peratury wymieniony badacz ob
serwował na kwiatach dzwonka pokrzy wolistnego 

j (Campanula Trachelium). Podczas gdy w nor
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m alnych w arunkach w ogrodzie kw iaty  są, ciem
noniebieskie, w oranżeryi przyjm uję barw ę ja ś 
niejszą, w cieplarni zaś w temp. 2 0 ° C. m ają 
barw ę białą. W  zależności od różnych w arun
ków hodowli kw iaty  tego gatunku  zm ieniają nie 
ty lko  barw ę, lecz kształt i wielkość. N iektóre 
posiadały formę dzwonkowatą, by ły  jednak  małe, 
słupek znacznie w ystawał, py łn ik i rozw ijały nie
w ielką ilość pyłku; inne znów posiadały k ró tką  
ru rk ę  a d ługie brzegi, zagięte w formie gw iazdy. 
W p ły w  tem peratu ry  na zmianę barw y  kw iatów  
łatw o obserwować na pierw iosnku chińskim, 
gdyż tu ta j zmiana następuje już po k ilku  dniach.

N ajdalej idące zmiany K lebs obserw ow ał na 
pewnym gatunku  rojnika, Setnpervivum  F unk ii. 
Doświadczenia by ły  przeprow adzone początkowo 
nad końcowemi kw iatostanam i, następnie nad  bo- 
cznemi, a wreszcie nad jednem i i drugiem i 
w zw iązku ze zdolnością w ytw arzania rozetek. 
Różne daw ki soli m ineralnych nie w yw ołują żad
nej zmiany w kw iatach. Inaczej działa zranienie. 
W ów czas kw iaty  maleją, barw a ich się zmienia, 
przechodząc od jasnoróżowego koloru do białego, 
częściowo w ystępują silne zm iany w ilości owo
ców i w rozwoju okw iatu i pręcików. Podobne 
zm iany w wielkości kwiatów  zachodzą pod w pły
wem czerwonego i niebieskiego św iatła, ciemnoś
ci oraz w arunków  odżyw iania się i na gałązkach 
bocznych. Ze w szystkich cech kw iatu  najłatw iej 
u lega zmianie jego  barw a. Najróżnorodniejsze 
czynniki zew nętrzne, wpływ ające na odżywianie, 
ciemność, czerwone lub n iebieskie św iatło, o b ry 
wanie liści, hodowla obciętych kw iatostanów  
w yw ierają w pływ  na zmianę zabarw ienia. Tym 
czasem zmiany w  ilości części kw iatowych w ystę
pują dopiero wówczas, gdy  czynniki zew nętrzne 
działają silniej podczas w ytw arzania się zacząt
ków kw iatu. Nadzwyczaj bogaty  m ateryał do
świadczalny' doprowadza au tora do wniosku, że 
w szystkie cechy tak ie j rośliny, ja k  Sem pervivum  
F unk ii podlegają zmianom pod wpływem św iata 
zew nętrznego, naw et jeżeli usuniem y możność 
rozmnażania się płciowego. N aw et najbardziej 
sta łe  cechy (w zw ykłych w arunkach życiowych 
na wolności lub w ogrodzie) tak  zwane cechy or- 
ganizacyi (Nagelego) podlegają ogólnemu praw u,
0 ile ty lko czynniki zew nętrzne działają we w łaś
ciwym czasie.

W  drugiej połowie pracy badacz wymieniony 
zajmuje się zagadnieniam i teoretycznem i, w ypły
wającemu z wyżej wym ieniom rch doświadczeń
1 dochodzi do wniosku, że niema zasadniczej róż
nicy pomiędzy cechami stałem i a zmiennemi, czyli 
dziedzicznie utrwalonem i a nie utrw alonem i. 
W szystk ie cechy gatunku, w edług jego zdania 
opierają się na w arunkach w ew nętrznych, w arun
ki zaś w ew nętrzne zależą od zew nętrznych; zm ia
na tych ostatnich w yw ołuje zmianę pierw szych, 
a więc i zmienność cech. C harak ter i zakres te j 
zmienności określają zdolności potencyalne (Po- 
tenzen) tkwiące w swoistej s truk tu rze . Zm iennoś
cią (Tariation) autor nazyw a całokształt zmian

w szystkich cech (które przedstaw iam y sobie jako 
zdolności potencyalne, tkw iące w struk turze) pod 
w pływem  zm iany w arunków  zewnętrznych. Z a
danie doświadczalnej nauki o zmienności polega 
na zbadaniu całokształtu zmian możliwych dla 
każdego gatunku  i w ykazania wpływów zewnę
trznych na pow stanie każdej zmiany.

B. H.

—  P racow nia  pływajaca do badania życia mo
rza. A m eryka je s t krajem  wielkich przedsię
wzięć nie ty lko  w dziedzinie przemysłu, lecz i na 
polu wiedzy i je j zastosowań. Nowe świadectwo 
pod tym  względem mamy w  fakcie, że T rin ity  
College w H artfordzie dla studyów  botanicznych 
i zoologicznych rozporządzać będzie w lecie r. b. 
dużym  parowcem , gdzie m ają być urządzone od
powiednie pomieszczenia ze ws/,elkiemi przyrzą
dami, ja k ie  m ogą być potrzebne dla przedsię
wzięcia badań w dziedzinie oceanografii, fizyolo- 
gii, em bryologii i histologii, z siatkam i dla poło
wu planktonu i t. p. W  wycieczkach na morze 
będą  stale uczestniczyli wyszkoleni preparatorzy, 
rysow nicy i fotografowie d la konserwowania, ry 
sowania i fotografowania zdobyczy na miejscu. 
Uplanowano w oddzielnych stacyach. dokąd s ta 
tek  zawinie, zarzucać(;kotwicę na jak iś miesiąc 
i przedsiębrać badanie naukowe najbliższego oto
czenia. J e s t to bardzo ciekawe przedsięwzięcie, 
zwłaszcza, że i badacze obcy będą dopuszczani 
do tych wycieczek, m ających na celu poznanie 
zachodniej części A tlantyku, pracownia zaś p ły 
w ająca będzie funkcyonowała stale i nadal, jako 
związana z T rin ity  College w H artfordzie 
(Conn).

Z początku sta tek  skieruje się ku wyspom Ba- 
ham skim, a następnie ma zamiar krążyć w k ie
runku  północnym, zawijając od czasu do czasu do 
portów, odpowiednich do badań  naukowych. W y 
spy te  są ciekawe z tego względu, że leżą u po
czątków Golfstromu i specyalnie tam, gdzie on 
przechodzi pomiędzy K ubą a F lorydą.

P rą d  ten  unosi z sobą m iryady  organizmów, 
pochodzących w  części z okolic równika, w  części 
z zatoki M eksykańskiej. W ypraw a więc może 
przynieść obfity plon naukowy.

(Biol. C entrbl.) B. H.

—  Prosty sposób pokazania rozsiewania się 
zarodników  u grzybów. B adania R yszarda Falcka 
(B eitr. zur Biol. der Pflanzen T. IX , z. 1) w yka
zały, że grzyby kapeluszowe (Basidiomycetes) 
naszych lasów rozsiewają zarodniki za pośredni
ctwem prądów  powietrznych, które pow stają pod 
wpływem ciepła, w ytwarzającego się w grzybach 
w okresie dojrzew ania zarodników. Umieszczenie 
blaszek i rurek  w  spodniej stronie kapelusza skie
row uje zawsze wypadające zarodniki w dół na 
na ziemię, skąd następnie wznoszą się one dzięki 
w łaśnie tym  prądom  powstającym w  powietrzu 
pod wpływem  ciepła, w ytw arzanego przez grzyb. 
To ich wznoszenie się można uwidocznić zapomo-
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cą bardzo prostego doświadczenia: umieszczamy 
na dnie dość wysokiego pudełka jakikolw iek 
grzyb kapeluszowy (np Boletus felleus, mający 
czerwonawe zarodniki); do bocznych ścian pudeł
ka przyklejone są nieduże kaw ałki sztywnego pa
pieru, tworzące niezupełne przegródki ponad 
grzybem . Pozostawiwszy pudełko w spokoju na 
k ilka  godzin, przekonamy się, że zarodniki usiały 
niety lko dno pudełka, ale i w szystkie górne prze
gródki. P alek  znalazł, że zarodniki rozsiewają 
się tak  obficie, że jeden  grzyb może w krótkim  
czasie napełnić niemi cały pokój tak  że wszystkie 
przedm ioty, wyższe i niższe w ydają się jak b y  za
pylone. B. D.

Jaskółki,  jako fabrykantk i papieru. W  jednej 
z papierni niemieckich zrobiono ciekawe spostrze
żenie nad zużytkowaniem papki papierowej przez 
jaskółki. Od szeregu la t osiedliła się tam pew 
na ilość oknówek (Cbelidonaria urbica) pod da
chem sali, w  której znajdują się skrzynie walco
we z papką papierową. Zam ieszkały one tam, 
nic sobie nie robiąc z nieustannej pracy i hała
sów, jak ie  tam  panują po całych dniach i nocach. 
P taszk i te  zużytkow ują w ciekawy sposób papkę 
papierową: znalazłszy jakiekolw iek ździebełko, 
lecą one do skrz3’ni, maczają je  w papace i n a 
stępnie zużywają do budow j7 gniazda. W  ten  
sposób papka papierow a służy im za k it do b u 
dowy gniazda. Godne je s t przytem  uwagi, że 
nie biorą one n igdy  papki niegotowej jeszcze albo 
zby t mocno zabarwionej. T akie same spostrze
żenie zrobiono jeszcz daw niej nad pewnemi osami.

(Prom.) B. D.

Sposób powstawania  jadalnych gniazd ja s k ó ł 
czych dotychczas je s t kw estyą sporną. Salan- 
gany, głównie dw a gatunki Collocalia nidifica
1 Collocalia fucifuga seu esculenta, budują swoje 
łyżkowate gniazda na strom ych skałach lub w pie
czarach na wybrzeżach wschodnio - indyjskich 
wysp, szczególniej na południowem wybrzeżu J a 
wy. Gniazda, stanow iące przedmiot handlu, 
ważą około 10  g; sk ładają się one z białej, podo
bnej do karuku, tw ardej i kruchej masy, która 
podczas gotow ania rozpuszcza się, tworząc gala
re tę  bez lub o słonawym smaku. D la Chińczy
ków gniazda jaskółcze stanowią ulubiony i dla
tego bardzo cenny przysm ak (jedno gniazdo 
w najlepszym  gatunku kosztuje w H ongkongu
2 m arki, a w Europie 4 — 6 mk).

W spom niane gniazda podług jednych uczonych
składają się przeważnie z rozmaitych morskich 
wodorostów’, połączonych śliną salangan, według 
innych (Marshalla) zaś utworzone są tylko z lep
kiej śliny, wydzielanej przez liczne gruczoły ja 
my gębowej i przełyku. Nowe badania prof. 
K óniga stw ierdziły , że gniazda jaskółcze zawie
ra ją  50 —60-g substancyi azotowej, zbliżonej do 
mu cyn 3', a zaledwie 15 —  20% węglowodanów; 
części składow e więc gniazda różnią się od skła
du wodorostów morskich i produktów  (np. agar-

I agar) z nich powstających, wrobec czego z pe- 
I wnością można przypuszczać, że jadalne gniazda 

jaskółcze są tylko wytworem  śliny salangan. 
(Prom.) Cz. St.

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Statystyka elektrycznych stacyj c en tra l 
nych w Niemczech ukazała się jak  corocznie 
w „Electrotechnische Z eitschriftu (J\s 7 z d. 15 
lutego r. b.). Tym razem sta ty sty k a  obejmuje 
1175 stacyj centralnych gotowych i 540 b u d u ją
cych się. Ponieważ przynajmniej x/a ty ch o sta t
nich została puszczona w ruch w okresie spraw o
zdawczym, a oprócz tego 80 istniejących stacyj 

; zostało w spisie pominiętych d la b raku  dokład- 
| nych danych, przeto ilość czynnych obecnie sta- 
| cyj centralnych w Niemczech można przyjąć 
; w przybliżeniu na 1500.
: Powyższe 1175 stacyj rozpada się na 1133

miejscowości. Sprawność maszyn elektrycznych 
na stacyach równa się 517494  kw .,spraw ność ba- 

' teryi akumulatorów 108376 kw., razem więc sta- 
I cye centralne rozporządzają energią 625870 kw. 
i Do poruszania dynamomaszyn większość stacyj, 

bo 630 używa maszyn parowych o ogólnej spraw 
ności 411716  kw. D alej następuje 125 stacyi po
ruszanych zapomocą turbin  wodnych (15582 kw.), 
124 stacye zapomocą motorów gazowych (11120 
kw.), 8  zapomocą motorów D iesela (ropa naftowa)
0 sprawności 1260 kw ., 7 stacyj poruszanych za
pomocą elektryczności z innej stacyi (2380 kw.)
1 jedna stacya, na której maszyny poruszane są 
siłą w iatru  (220 kw). Pozostałe 280  s ta c ji 
używa mieszanych sposobów poruszania dynam o
maszyn (75200  kw).

W śród powyższych 1175 stacyj centralnych 
znajduje się 670 o sprawności poniżej 100 kw., 

i 359 stacyj w ytw arza 1 0 1 — 500 kw ., 63 stacye 
501 — 1000 kw., 32 stacye 1 0 0 1 — 2 0 0 0 .kw ., 
27 stacyj 2 0 0 1 — 5000  kw . i nakoniec 24 stacye 
powyżej 5000  kw. Najm niejsza stacya w Dttssel- 
bach pod H ersbruckiem  w ytw arza ty lko 4,5 kw., 
gdy  berlińskie stacye centralne tow arzystw a Ber- 
liner E lek tricitaets W erke rozporządzają energią 
91971 kilowatów.

Stacye centralne zasilają energią elektryczną 
| 6301718  lamp żarowych po 50 woltów każda, 

1219 1 2 —-10-amperowych lamp łukowych i elek- 
trom otory o ogólnej sprawności 310428  koni pa
rowych. Przyjm ując .10 lamp żarowych za jednę 10 
amperową lampę łukową i 18 lamp żarowych na 
jednego konia parowego, otrzymamy po odpowie
dniej zamianie, że 1175 stacyj centralnych 
w Niemczech zasila 13108542 normalne lampy 
żarowe. w. w.
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W reszcie w  czasach ostatnich grupa zoologów 
hiszpańskich rozpoczęła starania o założenie 
w M aroku stacyi zoologicznej o typ ie mieszanym, 
t. j .  m ającej na celu badania nad fauną zarówno 
słodkowodną, jak  morską. J. T.

(R, Sc.).

SPROSTOWANIE.

W  n. 6 r. b . w  notatce: „przyczynek do kw e- 
s ty i w pływ u klim atu i t. d .“ na str. 92, T. 2, 
w. 18 od dołu zamiast „z rodza ju 11 ma być gatun
ku,] w. 2 0  od dołu zam iast „by tow anie11 ma być 
trwałość.

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. 1 do d. 10 lutego 1906 r.

(Ze spostrzeżeń 'na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i R olnictw a w W arszawie).
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Śred- 1 4 7 1  
ma j46,8 46,6 -  1,7 0,4 -  0,7 1,1 - 2,2 2,5 4,4 2,3 i 9,1 8,2 7,5 — J

Stan średni barom etru za dekadę: ‘/s (7 r. —j— 1 p. —J— 9 w.) =  746,8 mm
Tem peratura średnia za dekadę: */i (7 r. -)- 1 p. -(- 2 X  9 w-) = —0°,7 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  6,1 mm

TR EŚĆ . Reform a w ykładu  nauk przyrodniczych w szkole średniej w Niemczech, przez S. P lew iń
skiego — O zm niejszaniu się radyoaktyw ności polonii z biegiem  czasu, tłum . S. B .— Z bakteryologii 
laseczek tyfusow ych, przez A .'E isen m an a .— Znaczenie zarośli d la  ptaków, przez B . D. — Towarzy
stwo Ogrodnicze W arszaw skie. —  Sprawozdanie. — K ronika naukowa. — W iadomości bieżące. — 

Rozm aitości.— Sprostow anie.— B uletyn meteorologiczny.

W ydaw ca W . W R Ó B L E W S K I. R edaktor BR. ZN A T O W IC Z .

ROZMAITOŚCI.

—  Nowe stacye zoologiczne. P rzed  czasem 
niedawnym  pow stały w e W łoszech dw ie nowe 
stacye zoologiczne, m ające na celu przew ażnie 
badanie zw ierząt słodkow odnych. Je d n ę  z nich 
założono w pobliżu Simplonu pod kierow nictw em  
p. L. Mazzarelliego, znanego ze swych badań  w za
k resie patologii ryb . D ru g a  stacya została zało
żona w Rzymie w „A cąuario rom ano“ na Piazza 
M anfredo F an  te, gdzie pod kierow nictw em  p. D. 
V inciguerry  prow adzą się in teresu jące badania 
przeważnie nad  skorupiakam i słodkow odnem i oko
lic Rzymu.

Drnk Knliieszewskrnco i W rołtiows kiejro. W łodzim ierska 3.


