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ZALEŻNOŚĆ ROZW OJU ROŚLIN OD 
WARUNKÓW ZEW NĘTRZNYCH.1)

I.
W  życiu każdej rośliny—zarówno niższej, 

np. wodorostu lub grzyba, jak i wyższej, 
okrytozalążkowej — widzimy następstwo ko
lejne rozmaitych form, składających się na 
dłuższy lub krótszy okres rozwojowy, dla ka
żdego rodzaju, a nawet gatunku charaktery
styczny. Ten cykl przemian spowodowany 
jest z jednej strony dziedzicznie z pokolenia 
na pokolenie przekazywaneini cechami orga- 
nizacyjnemi poszczególnych grup, z drugiej 
warunkami otoczenia, w którem roślina się 
rozwija. 0  ile pierwsze tworzą czynnik sta
ły, a przynajmniej od nas niezależny, o tyle 
jest zupełnie w mocy naszej układać osta t
nie w sposób najrozmaitszy. Jak i wpływ 
wywiera ten lub ów układ warunków ze
wnętrznych na przebieg procesu rozwojowe
go rośliny, jak zmiana owych warunków od-

’) Ueber Probleme der Entwickelung v. Georg 
Klebs. Biolog. Centr. BI. XXIV, 8 —9. 2 Ue
ber Yariation yon Bluten V. Georg Klebs, Lipsk 
1905. 3) Einige Ergebniss > der Fortpflan- 
zungsphysiologie v. G. Klebs. Ber. der deutsćh. 
botan Ges. 1901.

bija się na cechach danego gatunku—to wła
śnie ma być przedmiotem naszego zastano
wienia. Momentem wielkiej wagi w rozwo
ju  rośliny jest jej owocowanie. Wszak byt 
indywidualny danego organizmu roślinnego 
częstokroć zakończa się wraz z owocowaniem. 
I  nas interesować będzie głównie owocowa
nie, jako przejaw doniosłych zmian w orga
nizmie rośliny, spowodowanych właściwym 
układem warunków otoczenia.

Przedewszystkiem co do samych warun
ków zewnętrznych, to znaczenie ich w rozwo
ju  rośliny jest rozmaite. Naogół możemy 
tu wyróżnić dwie grupy: 1° warunki ogólne 
życia, jak np. pewien stopień wilgoci, odpo
wiednie granice tem peratury i t. p., są to 
czynniki niezbędne w każdym bez wyjątku 
procesie życiowym; 2 ° takie warunki otocze
nia, które powodują pewne szczególne prze
jawy życiowe, np. tworzenie się zarodników 
u bakteryj albo pływek u wodorostów; te 
w odróżnieniu od pierwszych nazwać może
my specyalnemi warunkami tego lub owego 
stanu rozwojowego.

Już w samem sprowadzeniu procesu roz
wojowego rośliny na drogę doświadczalną 
tkwi założenie, że otoczenie wywiera nań 
wpływ określony, że więc stałe zachowanie 
pewnych warunków w otoczeniu pociąga za 
sobą także stałe utrzymanie pewnej formy
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rozwojowej i dopiero zmiana tych warunków j  

powoduje przejście do innego stadyum, do 
innej postaci rozwojowej. W  samej rzeczy; 
doświadczenie pi’zekonywa nas, że np. plechę 
pleśniaka w razie sprzyjających warunków 
utrzym ać możemy w stanie rostowym czas 
nieograniczenie długi. W  pewnych wszak
że warunkach, np. wobec wyczerpania mate- 
ryałów pokarmowych podłoża, nieodwołalnie 
wystąpi owocowanie, o ile naturalnie cało
kształt warunków otoczenia ułoży się sprzy
jaj ąco w tym  kierunku.

Jakież to zmiany w otoczenia powodują 
owocowanie plechy, będącej, jak  wiadomo, 
ogólną postacią rostową roślin niższych?

Na podstawie licznych doświadczeń w tym 
względzie rozporządzamy całym szeregiem 
środków, przez których zastosowanie mo
żemy z wszelką pewnością wywoływać różne 
formy owocowań wodorostów, grzybów i t. p. 
W ystarczy np. zmniejszyć zawartość soli 
w pożywce płynnej, aby spowodować tworze
nie się pływek Yaucheryi. Jeśli przełożymy 
nitki tego wodorostu z 1 $ roztworu Knopa *) 
do 0 ,2 $ albo do 0 ,1 $ takiegoż roztworu, to 
wkrótce zauważymy obfite tworzenie się pły
wak, które jednak po pewnym czasie ustaje. 
Możemy je ponownie wywołać zastąpiwszy 
0 ,1 $ roztwór 0 ,0 1$-wym. I  poraź trzeci mo
żna to uskutecznić, jeśli przełożymy nitki do 
czystej wody. W  tym wypadku zmniejsze
niu ciśnienia osmotycznego przypisać należy j  

rolę czynnika powodującego tworzenie się za- [ 
rodni w nitkach woszeryi.

Nie jest to wszakże czynnik jedyny. Prze
konywa nas o tem zachowanie się np. wodo
rostu Hydrodictyon, który bardzo energicz
nie zaczyna tworzyć pływki, jeśli jego siate
czką rostową przełożymy z 1/2$ roztworu 
Knopa do 10$ roztworu cukru, przyczem ci
śnienie osmotyczne wzrasta więcej niż trzy
krotnie. W ystępuje więc prawdopodobnie 
i brak soli pokarmowych w pożywce, jako 
czynnik powodujący owocowanie.

W  istocie jednak rzecz jes t jeszcze bar
dziej skomplikowana, jak  tego dowodzi 
wpływ światła: w pierwszym z opisanych 
przypadków (Vaucheria) światło silne two-

’) Płyn Knopa jest roztworem wodnym soli 
Ca(N03)a, K N03, K3P 0 4 i M gS04.

rżeniu się zarodników przeszkadza, w drugim 
(Hydrodictyon) —współdziała.

Podobnie jak zmniejszenie ilości soli po
karmowych, działa zmniejszenie zawartości 
tlenu w pożywce płynnej. Niektóre gatun
ki Vaucheryi, wstężnicy i in. zaczynają bar
dzo energicznie tworzyć zarodniki, jeśli zo
staną przełożone z wody bieżącej, w której 
zazwyczaj rosną, do stojącej Że mechanicz- 

| ne działanie wody w grę w tym razie nie 
wchodzi -  dowiodły tego osobne doświadcze
nia z Yaucheria; prawdopodobnie więc idzie 
o brak tlenu. Ale odwrotnie i wzrost zawar
tości tlenu w otoczeniu przyczynić się może 
do owocowania. Mamy tego dowód w two
rzeniu się zarodników- u bakteryj tlenowych, 
a także u drożdży i u niektórych pleśniaków. 
Zarodniki powstają tu  dopiero wobec pew
nego minimum zawartości tlenu. Równole
gle z powiększeniem zawartości tlenu wzra
sta i tworzenie się zarodników aż do pewne
go optimum. Również bakterye beztlenowe 
daleko energiczniej zarodnikują w obecności 
tlenu, niż np. w czystej atmosferze wodoru.

Bardzo często wywołać możemy owocowa
nie plechy przez zmniejszenie zawartości po
karmów organicznych w pożywce. Do tej 
właśnie kategoryi należy znane zjawisko po
wstawania owocników na starych kulturach 
niższych grzybów, jak również zarodników ba
kteryj. B rak pokarmów organicznych w poży
wce stanowi właśnie owo jej „wycieńczenie1', 
które w tak szczególny sposób odbija się na 
organizmie hodowanym. W charakterysty
czny sposób przejawia się to u Saprolegnii. 
Minimum koncentracyi pożywki organicznej, 
wobec której działalność rostową jeszcze 
istnieje, leży tu  tem niżej, im wyższą jest 
wartość pokarmowa danego połączenia orga
nicznego i wynosi np. dla peptenu 0,005$, 
dla hemoglobiny 0 ,0 1$, dla leucyny 0 ,1 $, 
wreszcie dla cukru gronowego 0,8$. Od nas 
też zależy w tym przypadku, jaką ma być 
sama forma owocowania i tworzenie pływek 
wywołać możemy, jeśli ograniczymy dopływ 
pożywienia organicznego tylko do końców 
nitek grzybni — końce te przeobrażają się 
wnet w zarodnie; jeśli natomiast poddamy 
zmienionym warunkom całą grzybnię lub 
przynajmniej większą jej część, wtedy Wy
twarzać ona zaczyna lęgnie i plemnie i owo
cuje przez siemiona.
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Podobnie jak  to było dla tlenu i tu  wywo
łać można ten sam przejaw życiowy zupeł
nie odwrotnem działaniem czynnika zewnę
trznego. Wspomnieliśmy już, że przez umie
szczenie wodorostu Hydrodictyon w 10 ';, roz
tworze cukru pobudzić go możemy do owo- i  

cowania. Tak samo zachowuje się i Vau- 
cheria.

Zresztą i inne warunki otoczenia, jako to 
tem peratura, zawartość wilgoci w powietrzu 
i t. p. wywierają pewien wpływ określony 
na zjawisko owocowania. Wogóle rozmaite 
stany rozwojowe roślin niższych w bardzo 
wielu przypadkach możemy wywoływać 
z równą pewnością, z jaką wywołujemy re- 
akcyę chemiczną odpowiedniem działaniem 
odczynników.

W idzieliśmy, że rozmaite czynniki zewnę
trzne sprowadzają częstokroć jeden i ten 
sam proces rozwojowy. Naprowadza to naś 
na przypuszczenie, że owe rozmaite „bodźce'-' 
zewnętrzne powodują jednakowe zmiany 
wewnątrz ciała rośliny, których wyrazem 
jest właśnie pewna postać rozwojowa, np. 
owocowanie. Klebs przypuszcza, że takim 
ogólnym czynnikiem, powodującym u roślin 
niższych zmianę postaci rostowej na owocu- i 
jącą jest ograniczenie, przytłumienie wege- j  

tacyi przez pewne zmiany ilościowe w wa- i 
runkach otoczenia, naturalnie w granicach | 
ogólnych warunków życiowych. Wogóle 
można powiedzieć, że‘ zależnie od gatunku 
rośliny sprowadzić możemy jej owocowanie 
raz przez spotęgowanie, to znów przez ogra
niczenie działania tego lub owego czynnika 
zewnętrznego. Częstokoć niezbędne jest 
w tym  razie współdziałanie kilku czynników 
naraz; konjugacya skrętnicy np. następuje 
dopiero w razie zmniejszenia zawartości soli 
pożywnych w podłożu i zarazem pod wpły
wem światła. W innych znowu razach dzia
łanie danego czynnika potrzebne jest nietyl- 
ko dla wywołania, lecz i dla samego przebie
gu owocowania. M.a to miejsce np. u sapro- 
legnii. Zarodnia, powstająca na końcu n it
ki, którą przełożyliśmy z pożywki do czystej 
wody, nie sformuje się ostatecznie, jeśli n it
kę zawczasu umieścimy z powrotem w po
żywce pierwotnej: taka formująca się dopie
ro zarodnia przeobrazi się w tym  przypadku 
z powrotem w zwykłą nitką rostową lub 
zamrze.

Przykłady powyższe dowodzą, że owym 
czynnikom zewnętrznym, wywołującym zja
wisko owocowania, przypada w udziale więk
sza rola, niż zwykłym tak zwanym bodź
com fizyologicznym. Zdaniem Klebsa wspo
mniane wyżej „zmiany ilościowe" w warun
kach otoczenia sprowadzają pewne zmiany 
koncentracyi organicznych materyałów po
żywnych w komórkach samej rośliny, ten 
zaś stopień koncentracyi substancyj organi
cznych w tkance rośliny jest istotnym wa
runkiem „wewnętrznymu owocowania, jest 
tym stanem fizyczno-chemicznym komórki, 
którego przejawem fizyologicznym jest nie 
zwykły rozwój wegetatywny, lecz - pewna 
szczególna postać rozwojowa -— owocowanie.

II

Sprowadziwszy zjawisko owocowania roś
lin niższych do jednej zasady ogólnej, przej
dźmy do procesu rozwojowego roślin wyż
szych.

Rozwój typowy rośliny jawnopłciowej nie 
jest przejawem organizacyi danego jedynie 
gatunku, lecz w wysokim stopniu zależy od 
warunków kultury. W ynika to z tego, że 
zmiana tych warunków sprowadza bardzo 
daleko idące zmiany w samym przebiegu 
rozwoju.

I  tu, podobnie jak  u roślin niższych, mu
simy przypuścić, że zmiany w postaci rosto
wej następują na skutek pewnych zmian 
w otoczeniu, że więc wobec sprzyjających wa
runków forma rostową utrzymać się da czas 
nieograniczenie długi.

Rozwój tak  zwany normalny przedstawia 
nam zaledwie jeden z wielu możliwych prze
biegów rozwojowych danego osobnika roś
linnego; przejawiają się w nim nie wszyst- 

j  kie właściwości danego gatunku, leczzaledwie 
| mała ich cząstka. Zanim jednak wyciągnie

my ostateczne konsekwencye co do stałości 
lub zmienności (Variatio) gatunku, zapoznaj
my się naprzód w ogólnych zarysach z mate- 
ryałem doświadczalnym. W szak materyał 
ten tworzy nietylko podstawę wszelkich 
wniosków teoretycznych, lecz jest zarazem 
jedynym sprawdzianem ich słuszności i roz
ciągłości.

Doświadczenia Klebsa dotyczą głównie 
gatunku Sempervivum Funkii (rojownik),
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należącego do rodziny Crassulaceao (grubo- 
szowate). Roślinę tę charakteryzuje przy
ziemna różyczka grubych liści, zabarwionych 
zlekka różowawo, która przed kwitnieniem 
wydłuża się w łodygę, zrzadka mniejszemi 
nieco liśćmi pokrytą i po pewnym czasie za
kończoną typowym kwiatostanem wierzchoł
kowym: pod kwiatem końcowym powstaje 
parę dwurządków (2 do 4), z których każdy 
tworzy oś rzekomą dla 4— 8  kwiatów. Te 
ostatnie zabarwione są na silny kolor czer
wony i wykazują bardzo prawidłową budo
wę promienistą. Pręciki w stosunku do 
innych części kwiatu znajdują się w ilości 
podwójnej i ustawione są w dwa okółki, z k tó 
rych zewnętrzny odpowiada okółkowi p łat
ków i w nasadzie jest z płatkam i zrośnięty, 
wewnętrzny zaś stoi naprzeciw okółka dzi
ków. Co dotyczę ilości listków kwiatowych 
w każdym okółku, to z obliczenia więcej niż 
500 kwiatów maximum wypadło dla liczby 
11 (53j), przyczem jednak dość znaczna ilość 
odpowiadała liczbie 12. Kw iaty o 11 i 12 
listkach w okółku wyniosły razem około 80$ 
całej ilości.

Z pomiędzj' wielu doświadczeń, wykona
nych przez Klebsa wybieramy tylko te, 
w których zauważyć się dały znaczniejsze 
odskoki czy to w budowie kwiatów poszcze
gólnych, czy też w układzie całego kw iato
stanu. Rozpoczynamy od doświadczeń nad | 
zwykłym wierzchołkowym kwiatostanem ro- 
jownika.

Gatunki rojownika, należącego do sucho- 
rostów, wymagają do zakwitnięcia pewnego 
stopnia suchości powietrza i gruntu. Więk
sza zawartość wilgoci powoduje przedłuże
nie okresu rostowego. Na stanowiskach su
chych w okresie kwitnienia więdną liście ró
życzki podobnie jak  i łodygi, podczas gdy na 
wilgotnych świeżość i żywotność ulistnienia 
trw a  znacznie dłużej. Ciekawe są doświad
czenia z wytwarzaniem kwiatów wewnątrz 
płynu, a to z tego względu, że odźwiercia- 
dlają nam dobrze różnicę w zachowaniu się 
względem danego czynnika organów już 
w zarodku będących, lub też dopiero w ytw a
rzających się podczas samego doświadczenia.

Dwa okazy Sempervivum Funkii, będące 
w okresie wydłużania się różyczki w łodygę, 
umieszczono wierzchołkiem na dół w cylin
drach z 0,4$ roztworem Knopa. Jednem u

z nich ucięto wierzchołek. Dla przyśpiesze
nia wzrostu łodygi umieszczono obadwa na
czynia w termostacie i trzymano w ciemno
ści przez 7 dni w temp. 30°C., poczem wy
stawiono je na światło. Na egzemplarzu nie- 
obciętym rozwinęły się zupełnie normalnie 
zbudowane kwiaty, tem tylko różniące się od 
zwykłych kwiatów- rojownika, że całkowicie 
pozbawione były barwy. Na egzemplai’zu 
z obciętym wierzchołkiem zawiązały się we
wnątrz płynu nowe pączki kwiatowe. Po 
pewnym czasie roślinę umieszczono w spo
sób normalny wierzchołkiem do góry. Osta
tecznie i tu  rozwinęły się kwiaty, ale jakże 
odmiennej budowy! Najpierw kwiaty po
zbawione były zupełnie szypułek, następnie 
znajdujemy pomiędzy niemi okazy np. o dzie
sięciu małych, wąskich, zupełnie białych p łat
kach, które nie tworzą prawidłowego okół
ka, lecz niektóre z nich, wciśnięte do środka, 
stoją naprzeciw innych. Zamiast pręcików 
widzimy tylko cztery różowawe wyrostki, 
wreszcie owocolistków brak zupełny. Ten 
w wysokim stopniu anormalnie zbudowany 
kwiat nie jest wcale wyjątkiem. Wreszcie 
wszystkie kwiaty są daleko mniejsze od zwy
kłych. Ludw ik Oarbowshi.

(HN>

Z N A U K  Z A M A R Ł Y C H .
W obronie gnomoniki.

Zarówno jak  języki starożytne grecki i ła
ciński, tak też niektóre 'gałęzi wiedzy naz}7- 
wamy nieżyjącemi, zamarłemi. Nie ży
je  dawna alchemia, przeistoczona na te
raźniejszą chemię; nie żyje astrologia, któ
rej miejsce zajęła astronomia. Nie żyje na
wet pewien dział astronomii — gnomonika, 

i, nauka o budowie zegarów słonecznych, wy
parta  przez dzisiejsze zegarmistrzostwo. Czy 

I słusznie jednak gnomonikę nazywać mamy 
martwą? Czy słusznie szereg prac myśli 

j  ludzkiej dziś skazujemy na zapomnienie? J e 
żeli przypomnimy sobie, z jakim trudem zdo
bywane były prawa gnomoniczne, zanim zo- 

I stał zbudowany pierwszy dokładny zegar 
I słoneczny, to zapytamy, dlaczego tyle wysił- 
! ku myśli uległo zapomnieniu.
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Dzieje gnomoniki ściśle są związane z dzie
jami astronomii, a gnomon jest to najstarszy 
i najprostszy przyrząd astronomiczny. P ier
wotny Babilończyk zapomocą gnomonu w po
staci słupa pionowego do poziomej po
wierzchni oznacza chwilę prawdziwego po
łudnia na linii południowej. "Na sześć wie
ków przedj naszą erą Egipcyanie używali 
już gnomonu w postaci słupka kościanego, 
przy którym była nitka z ciężarkiem do usta
wienia pionowego *). Dzięki wspólnemu 
pismu klinowemu z Babilonu przez Egipt, 
Syryę, Persyę, Elam przechodziły wiadomoś
ci gnomoniczne i do innych narodów. Hero- 
d o t2) wyraźnie mówi, że „iróXoę 7vw[j.(i}va 
do Grecyi dostały się od Babiloiiczyków. 
Około zaś roku 640 przed Chr. do Aten i Ba
bilonu przybył chaldejczyk Beroz, który 
pierwszy miał być wynalazcą zegara słonecz
nego 3). Wspomniany chaldejczyk na wy
spie Kos, czyli Koa, zakłada szkołę astrolo
giczną, której uczniami byli Tal es z Miletu 
i Anaksymander, uczniem zaś ostatniego 
Anaksymenes. Dwaj ostatni mieli już po
siadać duże wiadomości z gnomoniki; Ana- 
ksymandrowi Grecy przypisują nawet wyna
lezienie zegara słonecznego. W tej gałęzi 
wiedzy znani byli: Eudoksos z Knidos, Ary- 
starch z Samos, Dionizyodor, Parmenion 
i inni.

Zasady gnomoniki z Grecyi dostają się do 
Rzymu, a już około roku 500 po jego odbu
dowaniu Marcus Valerius Messala przywozi 
tu  zegar słoneczny, który jednak nie był zbu
dowany dla szerokości geograficznej Rzymu; 
to też cenzor Marcius Philippus na wzór te
go każe robić inny zegar słoneczny. Sądząc 
z wykopalisk Pompei i Tuskulum, kompasy 
rzymskie miały formę kulisto-wklęsłą łub też 
były to płaskie płyty kamienne z pionowo 
osadzoną wskazówką. Tę ostatnią formę 
zegarów słonecznych spotykamy i u Arabów.

Gnomonika u Arabów’ miała wielkie zna
czenie. Na ich zegarach słonecznych mu
siał być oznaczony kierunek, w jakim znaj-

*) L. Borchardt. Zeitsehr. f. agipt. Sprache 
und Alterkunde XXXVII-10.

2) II 109.
3) Achaz (7 4 3 —728 przed Chr.), król Judy, 

już posiadał zegar słoneczny. Proroctwa Izaja
sza, x x x v i i - ą .

duje się Mekka, zwany Kibleh, a kiedy cień 
j  wskazówki padał w tym kierunku, chwila ta 

j  była ogłaszano publicznie, jako chwila mo
dlitwy. Astronom Arabski Ebn Junis żyją
cy około 1008 roku po Chr. opisał zegar sło- 

[ neczny dla miasta Fostat.
Pierwsze jednak kompasy te były przeważ- 

. nie oparte na empiryi. Nauka budowy ze
garów słonecznych ściśle rzecz biorąc, zaczę
ła się rozwijać dopiero, kiedy nastąpiło ogól
ne odrodzenie nauk. Zegary słoneczne 
w swoim czasie były jedynemi wskaźnikami 
czasu i jako takiej wagi przyrządy były prze
dmiotem rozmyślań i ulepszeń ówczesnych 
astronomów. Wieki średnie a nawet i póź
niejsze !), XV II i X V III odznaczały się w y
sokim rozwojem nauki o budowie zegarów 
słonecznych.

Z owej epoki wspomnieć musimy uczo
nych: Kirchera, Bedego, Rivarda, Depar- 
cieux, Pawła Galluccego, Molleta, Fergusona 
i wielu innych.

Z naszych autorów zaznaczymy pierwsze
go uczonego, który po polsku opisał sposoby 
budowy zegarów słonecznych, ks. Stanisława 
Solskiego, w którego trzeciej części „Geome
try  polskiego" (Kraków 1686 r.) znajdujemy 
doskonały wykład gnomoniki. W Akademii 
Zamoyskiej, jako przedmiot osobny, wykła
dana była „horografia, która o poznawaniu 
czasu rocznego y jego części, elewacyach słoń
ca, o wielkości, krótkości dni y nocy infor
muje, do robienia kompasów słonecznych lub 
miesięcznych sposobów uczy“. Zjawiały się 
też od czasu do czasu w piśmiennictwie na- 
szem dzieła i dziełka pisane po łacinie i po 
polsku, których szereg zamyka dziełko prof. 
Jastrzębowskiego pod tytnłem „Kompas pol
ski1', gdzie autor opisuje obmyślony przez 
siebie przyrząd mechaniczny, nazwany „gno- 
rnonografem“ a służący do rysowania ze
garów słonecznych na każdej powierzchni2). 
Zapomocą tego przyrządu był zrobiony ze-

>) Oprócz licznych słupów, rzucających cień na 
poziomą powierzchnię urządzano często otwór 
w wysokiej części budynku, przez który światło 
słoneczne padało na posadzkę, na której wyzna
czano linię południową wraz z łeinniskatą równa
nia czasu. Takie urządzenia były w Bolonii, 
Rzymie, Paryżu, Florencyi...

2) Znajduje się w muzeum Obserwatoryum 
Astronomicznego w Warszawie.
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gar słoneczny, znajdujący się w Łazienkach 
na bryle kamiennej. Z innych zegarów sło
necznych wspomnieć musimy: jeden na ścia
nie katedry we Włocławku, zrobiony przez 
Kopernika, drugi na ścianie pałacu w W ila
nowie, urządzony przez Heweliusza, w ogro
dzie Saskim przez Magiera. Ks. Antoni 
Węgrzynowicz, gw ardyan oo. reformatów, 
Holtz i Józef Morawski znani byli jako gno-
momsci.

Dziś, jeżeli spostykamy gdzie zegar sło
neczny, to w każdym razie nie był on zbudo
wany w latach ostatnich, lecz pozostał, jako 
pam iątka przeszłości. Dziś uważamy zegary 
słoneczne za anachronizm, za przedmiot słu
żący do ozdoby ogrodów i parków lub też za 
przedmiot, na którym  śmiało osiadać może 
kurz muzealny.

Rozpowszechnionem jest zdanie, że zegar 
słoneczny nie może wskazywać czasu dokła
dnie. Nie ulega wątpliwości, że najpewniej
szy, najściślejszy sposób oznaczania czasu 
jest zapomocą lunety przejściowej przez za
mianę czasu gwiazdowego na średni. Zapo
mocą zegara słonecznego poznajemy godzi
nę, zamieniając czas prawdziwy na średni, 
i tu, i tam  używamy pewnych poprawek, 
które musimy uwzględniać, aby otrzymać 
czas właściwy średni. Ozy jednak mamy 
odjąć lub dodać większą lub mniejszą ilość 
m inut, to nam różnicy robić nie powinno 
w razie regulowania naszego zegarka. Po
nieważ ziemia z odległości słońca zajmuje 
zaledwie około 17" łuku, wpływ więc parala- 
ksy na kierunek cienia na tarczy zegara sło
necznego równa się zeru. Inaczej rzecz się 
ma z refrakcyą, z powodu której różnica 
w czasie może dochodzić do kilku minut, ró
żnica ta jednak zmaleje do minimum, jeżeli 
regulować będziemy zegarek podług kompa
su w godzinach południowych.

Rysując linie zegaru słonecznego zwrócić 
powinniśmy uwagę na to, ażeby ołówek był 
tw ardy i możliwie cienko zaostrzony, ażeby 
linij pionowych i równoległych nie prowa
dzić za pomocą kątówki, ale sposobem geo
metrycznym, dalej, żeby nóżka cyrkla nie 
rozrabiała zbytnio swego punktu oparcia, 
a podział kół był jaknajdokładniejszy, gdyż 
pomyłka o 1° powoduje różnicę w czasie o 4'. 
Tablica równania czasu powinna być umiesz
czona na samej tarczy zegara słonecznego,

aby każdy łatwo mógł na miejscu zregulo- 
wać swój zegarek.*) Jeżeli uwzględnimy po
wyższe wymagania natury technicznej, a ry
sunek sam wykonamy podług danych czy to 
geometryi wykreślnej, czy też wyliczeń try 
gonometrycznych, to zbudujemy zegar sło
neczny najzupełniej wystarczający do po
trzeb życia praktycznego, a szczególniej ży
cia prowincyi, gdzie tak trudno o czas właś
ciwy. Wieś i małe miasto nie zaprowadzi 
lunety przejściowej, skoro nie posiada jej ża
dne nawet z naszych m iast gubernialnych. 
Pozostaje więc do tego celu najpraktyczniej
szy sposób w rozpowszechnieniu zegarów 
słonecznych. Zrozumiał to już dobrze zna
ny nasz ekonomista Józef Supiński pisząc2): 
„Ktokolwiek zastanowi się nad ważnością 
mierzenia czasu i podciągnięcia pod ten roz
m iar robót wszelakich, ten nie może nie 
przyznać, że upowszechnienie zegarów sło
necznych byłoby postępem, którego lekcewa
żyć nie należy. Wszakże zegary umieszczo
ne byćby winny nie w ogrodach ku ozdobie, 
lecz na podwórzu przed urzędem gminnym, 
lub na murze kościoła11. Pamiętać o tem 
winni przedewszystkiem budowniczowie, aże
by wydając nowe plany kościołów, szkół, 
gmachów gminnych, wydawali też plany ze
garów słonecznych na murach tych budyn
ków. Kompas na murze jest dogodniejszy 
od kompasu umieszczonego na słupku.

Zegary słoneczne, oprócz wskazywania 
czasu właściwego, a przez to ujednostajnie
nia zajęć mieszkańców, mają jeszcze znacze
nie moralne. Gdy człowiek patrzy na tarczę 
kompasu, w umyśle jego budzi się ciekawość 
i chęć zrozumienia tego na co patrzy. Wi
dok kompasu zwraca myśl ku zastanowieniu 
się nad budową wszechświata i nad sobą sa
mym. Umieszczona zaś zwykle sentencya 
na tarczy zegai'a słonecznego, zaczerpnięta 
z Pisma Świętego (na kościołach) lub z pereł 
naszej poezyi i prozy, rozmyślanie to jeszcze 
więcej potęguje.

Dla przykładu przytoczymy tu  kilka sen- 
tencyj zebranych ze starych napisów na ze
garach słonecznych:

*) Regulowanie to podług zegarów stacyj tele
graficznych nie jest wj^starczającem: zegary te 
nie wskazują czasu miejscowego i nie są chrono
metrami.

2) Pisma J. Supińskiego 1883, Tom V, str. 102.
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„Dnie nasze jako cień na ziemi". Paralipome- 
non X X IX  15.

„Czujcież tedy, bo nie wiecie dnia ani godziny“. 
Mat. 25.

„Od wschodu słońca, aż do zachodu chwalebne 
Imię Pańskie**. Psalm. 113 z.

„Czasy nasze jako płyną!
A jako mgła z wiatrem giną.
A my przedsię nic nie dbamy!
Prawie pustopas mieszkamy14.

Mikołaj Rej.
„Czas jest to wiatr: on tylko małą świecę

[zdmuchnie,
Wielki pożar od niego tem mocniej wybuchnie" 

Adam Mickiewicz.
„Czas ucieka, życie mija“

Adam Mickiemicz.
„Najdroszą naszą własnością czasu
„Nic bez słońca"
„Rozkład i porządek godzin jest nieodzownym 

warunkiem użytecznego życia*1 i t. p.

Kiedy język łaciński był językiem nauko
wym umieszczano na kompasach takie napi
sy: Sol me, vos umbra regit. Vita fugit sicut 
umbra. Sic vita fugit. F ug it irreparabile 
tempus. Orior, oriente sole, sole cadente, ca- 
do. Quotidie morior. Vulnerant omnes (ho- 
rae) ultima necat i t. p. Spotykaliśmy i ta
ki napis: „Dum fugit umbra quiesco“ i rze
czywiście, ze względu na zachmurzenie nie
ba kompas uie zawsze może wskazywać czas, 
ale jestto już, sit vaenia verbo, wada wszyst
kich przyrządów astronomicznych, służących 
do obserwacyi nieba.

Regulować zaś podług kompasu zegary 
mechaniczne można wystarczająco często, 
a rozpowszechnienie zegarów słonecznych na 
prowincyi bezwarunkowo wpłynie dodatnio 
na ujednostajnienie i uporządkowanie wszel
kich zajęć i na skrupulatniejsze wypełnianie 
swych obowiązków: „le temps passe, les ac- 
tions restent“ słusznie zaznacza przysłowie.

Dr. Feliks Przypkowski.

Ś W I S T A K .

(Dokończenie).

Ze snu budzą się świstaki zwykle w kwiet
niu, czasami w maju, a czasami już w końcu 
marca, kiedy w górach leżą jeszcze wszędzie 
śniegi i wyszukanie jakiegokolwiek żeiu jest

rzeczą nadzwyczaj trudną. Na upłazkach 
można wtedy widywać liczne ich ślady 
w najrozmaitszych kierunkach, widocznie 
jak rozchodzą się na wszystkie strony szukać 
jadła. Tem stosunkowo wczesnem budze
niem się Tchudi tłumaczy okoliczność, że na 
wiosnę świstaki są bardzo wychudzone, 
chociaż w jesieni upasają się ogromnie, jak 
wszystkie zwierzęta, odbywające sen zimo
wy. W edług Tchudego, nie chudną, one 
wcale w zimie w czasie snu, Tchudi bowiem 
widział bardzo tłustego świstaka, zastrzelo
nego w Alpach w kwietniu i pomimo, że 
miał kiszki zupełnie jeszcze próżne. Jedy
nie więc trudność wyżywienia się w począt
kach wiosny wywołuje ich schudnięcie. Mo
żliwą jest rzeczą, że nie znajdując świeżych 
roślin, świstaki karmią się także w części 
sianem gniazdowem, za zupełnie jednak do
wiedzione nie można tego uważać, z tego bo
wiem czasu najmniej posiadamy bezpośred
nich spostrzeżeń.

W krótce po obudzeniu się, w kwietniu 
a najpóźniej w maju odbywa się ruja; ciąża 
trw a koło 6 tygodni i zwykle w końcu czerw
ca są już młode, które w początkach bardzo 
mało opuszczają norę, wogóle zaś żyją z ro
dzicami aż do następnej wiosny, kiedy same 
tworzą pary i grzebią sobie własne nowe no
ry, częstokroć dość nawet daleko od rodziców. 
Tem się tłumaczy nagłe zjawianie się śwista
ków w miejscach, gdzie ich przetem nie wi
dziano wcale.

Wydanie na świat małych odbywa się 
zwykle na letnich mieszkaniach, położonych 
wyżej w halach. Świstaki przenoszą się tam 
jak tylko góry zaczną się pokrywać kwie
ciem. Głównym celem tych wędrówek by
wa prawdopodobnie chęć usunięcia się z dol
nych hal, gdzie na lato zjawiają się ludzie ze 
stadami. Niewiadomo jednak wcale, kiedy 
i jak  odbywają one tę wędrówkę, nikt bo
wiem jej nie dostrzegał, nikt nie widział po
dróżujących świstaków. Możliwa więc jest 
rzeczą, że podróżują one w czasie mgieł, k tó
re zasłaniają je przed wzrokiem rozmaitych 
nieprzyjaciół.

W tej górnej części hal świstaki spędzają 
krótkie lato alpejskie, poczem w jesieni ciąg
ną napowrót niżej. Nie jest atoli również 
rzeczą zupełnie rozstrzygniętą, czy które 
z nich nie zostają tam na zimę. Przypusz



152 W S Z E C H Ś W IA T jS|ę 10

czenie takie wydaje się jednak bardzo nie- 
prawdopodobnem a to dlatego, że spędzenie 
zimy w tak znacznych wysokościach wyma
gałoby, ogromnie długiego prawie 1 0 -miesię- 
cznego snu, a krótki dwumiesięczny okres 
życia letniego nie mógłby wystarczyć na 
wydanie i odchowanie młodych.

Słowem w życiu świstaków znajduje się 
jeszcze niejedna niewyjaśniana okoliczność, 
i nie można mieć nadziei prędkiego ich zba
dania ze względu ńa skryty tryb życia tych 
stworzeń i na ich pobyt w niedostępnych za
kątkach górskich.

Świstaki nadają się wogóle dobrze do ho
dowli: niesązbyt trudne do chowania, oswaja- i 
ją  się łatwo, wobec umiejętnego obchodzenia 
się przywiązują się, a nawet uczą się pew
nych sztuk; stanowią zaś bardzo ciekawy 
przedm iot do spostrzeżeń. Należy tylko 
mieć odpowiednie dla nich pomieszczenie 
i starannie pilnować w początkach, żeby nie | 
uciekły, do tego bowiem okazują bardzo du- J  

żo chęci. Jeśli w pomieszczeniu znajdą się j  

izby nieopalane, to świstaki zapadają na zi
mę w sen i umożliwiają w ten sposób robie
nie spostrzeżeń nad tem zjawiskiem i nad 
budzeniem się z niego na wiosnę.

Najłatwiej dają się obłaskawić i oswoić 
młode świstaczki. Zbyt małych jednakże, 
osesków nie warto brać, gdyż są one nadzwy
czaj delikatne i giną częstokroć nawet mimo | 
największej pieczołowitości. Zato podrostki j 

chowają się dobrze. K arm ią się najrozma- 
itszemi roślinami, a także chlebem i mlekiem 
do których przyzwyczajają się prędko.

Z osobą, która je pielęgnuje, świstaki 
oswajają się prędko, znają ją, przychodzą na 
zawołanie albo i same, towarzyszą na prze
chadzce i t. p. Dają się nawet nauczyć roz
maitych sztuk, przybierać różne postawy, 
skakać na dwu nogach, chodzić na kiju i t. d.
Z takiemi właśnie sztuczkami świstaków 
popisywali się niegdyś Sabaudczycy. Nie 
mamy jednak ścisłych wiadomości co do te
go, w jaki sposób odbywali oni tę naukę i czy 
nie była ona połączona z męczarnią dla świ- i 
staków, przynajmniej ksiądz dr. Janota, któ- j 

ry  dłuższy czas chował świstaka, jest tego ! 
zdania, że chociaż świstak jest znacznie po
jętniejszy, niż się wydaje, sztuczek można go |

nauczyć jedynie przez srogie obchodzenie się 
i morzenie głodem.

U nas chowaniem świstaków, oprócz J a 
noty, zajmował się jeszcze geolog Zejszner 
i obaj pozostawili nam opisy spostrzeżeń, po
czynionych nad temi zwierzętami. Zejszner 
chował świstaki dwa razy po parę lat. Jano
ta  tylko jednego, ale przez 5 lat, i co cie
kawsze trzym ał go jakiś czas razem z boba
kiem i miał możność przekonać się, że oba 
te zwierzątka chociaż z początku spoglądały 
na siebie nieufnie i wrogo, następnie jednak 
zaprzyjaźniły się ze sobą ogromnie.

Zejszner jednego świstaka trzym ał w zi
mie w pokoju, nie zapadał on wcale w sen, 
był jednak w styczniu i grudniu bardzo po
nury i ociężały, leżysko swoje opuszczał za
ledwie na godzinę i jad ł nadzwyczaj mało. 
Gdy następnie słońce zaczęło się wznosić 
coraz wyżej, świstak zwolna zwracał do zwy
kłego stanu. Drugiego Zejszner trzymał 
przez zimę na otwartem powietrzu: Zakopał 
się on w siano, zdrętwiał, jak  trup, i spał bez 
przerwy cztery miesięce.

Jano ta  chował świstaka w mieszkaniu, 
a że nie miał osobnego pokoju, któryby mo
żna było pozostawić na zimę nieopalonym, 
świstak więc przez całe te 5 lat był czynnym 
w zimie i snu zimowego nie odbywał wcale 
cały dzień jednak prawie spał, opuszczając 
barłóg zaledwie na chwilę parę razy dziennie 
i jedząc bardzo mało.

Świstak Janoty  był w początku bardzo 
dziki, a raczej lękliwy: widocznie, obchodzo
no się z nim pierwej źle. W krótkim jednak 
czasie udało się Janocie obłaskawić go zupeł
nie, a nawet przywiązać do siebie: przycho
dził on do niego zawsze na zawołanie lub 
trzaskanie palcem, sypiał na jego łóżku albo 
przynajmniej tuż przy niem; nie lubił zosta
wać sam w pokoju; dawał się udobruchać 
głaskaniem, jeżeli był rozgniewany, odróż
niał domowników od obcych, których nie lu 
bił i t. d.

Spostrzeżenia Janoty i Zejsznera dokona
ne były dość dawno, bo jeszcze przed r. 1860. 
Z tego samego mniej więcej czasu pochodzi 
krótka wzmianka prof. Nowickiego w jego 
monografii o świstaku chowanym przez J ę 
drzeja Walę, przewodnika tatrzańskiego 
w Zakopanem i wytrawnego świszcząrza. 
W zmianka ta  nie zawiera wiele szczegółów,
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widać z niej jednak również, że świstak ten 
był bardzo łaskawy, że sypiał razem z ludź
mi w łóżku i że się bawił z dziećmi.

W ostatnich latach chowany był świstak 
w Muzeum imienia Chałubińskiego. Dostał 
się on tam przypadkowo, podarowany, 
i przebywał prawie 6 lat: chociaż więc nie- 
był poddawany specyalnym badaniom, do
starczył atoli niejednego szczegółu do spo
strzeżeń, tem bardziej, że w ciągu tego cza
su co rok prawidłowo odbywał sen zimowy.

Sam świstaka tego nie widziałem, bo 
w czasie pobytu jego w Muzeum, byłem raz 
tylko w Zakopanem i to w zimie, kiedy świ
stak był niewidzialny, leżał bowiem w swej 
kryjówce, pogrążony we śnie. Obserwował 
go przez cały ten czas p. W. Staszel, nauczy
ciel miejscowej szkoły i kustosz Muzeum, 
który, mieszkając przy Muzeum, opiekował 
się świstakiem i miał możność porobić, nad 
nim rozmaite spostrzeżenia. Od niego właśnie 
posiadam szczegóły, które zamierzam podać 
tutaj.

Są one ciekawe przez to, że jest to bodaj 
najdłuższy przypadek chowania świstaka 
u nas. A jeśli niema wśród nich jakichś zupeł- 
zanie nowych spostrzeżeń, to w każdym razie 
zasługują na uwagę tem, że obejmują tak 
znaczny przeciąg życia tego zwierzątka 
w bezpośredniem sąsiedztwie ludzi.

Właściwie to był oń z ludźmi nie 6 , ale 7 lal> 
bo rok przed dostaniem się do Muzeum cho- 
wał/go przewodnik tatrzański Klimek Bach
leda. Złapał on go w jesieni r. 1891 i trzy
mał przez zimę w swem mieszkaniu pod pie- j  

cem, przeznaczywszy go dla p. Michała Sie
dleckiego, obecnego profesora Uniw. Jagiel
lońskiego. W  lecie r. 1892 p. Siedlecki przy
jechawszy do Zakopanego, chował sam świ
staka, a w sierpniu na wyjezdnem ofiarował 
go do Muzeum, gdzie świstak pozostawał aż 
do maja r. 1898, kiedy zginął, zagryziony 
przez psa.

Świstak ów został ulokowany w gmachu 
Muzeum: w jamie pod schodami usłano mu 
barłóg z mchu, tam miał kryjówkę i tam 
sypiał. Poza tem chodził swobobnie po ca
łym gmachu.

W początkach okazywał dużo chętki do 
ucieczki: gryzł drzwi oraz futryny okien, na 
które wspinał się po stołku. Ślady jego zę

bów widoczne są dotychczas na drzwiach 
frontowych od wewnątrz, na drzwiach od 
sieni i na jednem z okien. Ostatecznie trze
ba było poodsuwać wszystkie stołki od okien 
z obawy, żeby dostawszy się na nie, nie wy
bił szyby i nie uciekł tą  drogą.

Raz jednak udało mu się uciec, ale nie 
przez okno. Dostał się on mianowicie po- 
schodach na wieżę, zdobiącą Muzeum, a stam
tąd przez przypadkowo uchylone drzwi na 
galeryjkę, okalającą wieżę, z galeryjki prze
szedł na dach; spuścił się z niego po drabi
nie na ziemię i zaczął umykać do lasu. Spo
strzeżono atoli zawczasu jego ucieczkę, do
goniono go niedaleko od Muzeum i zabrano 
z powrotem.

Takie wydostanie się na dach i spuszcze
nie się z niego na ziemię mogłoby się wyda
wać sztuką niezwykle karkołomną dla stwo
rzenia tak  niezgrabnego na pozór, jak świ
stak. Nie należy jednak zapominać, że jest 
to mieszkaniec gór, otrzaskany ze wspina
niem się na skały i kamienie.

Zresztą wogóle świstak odznacza się zręcz
nością w wyłażeniu na stoły i stołki, jak  to 
zgodnie potwierdzają wszystkie spostrzeże
nia. Świstak chowany w Muzeum umiał do
skonale wyłazić na stół nawet bez pomocy 
stołka, jeżeli tylko stał on niedaleko ściany. 
Świstak drapał się wówczas po jego nodze 
plecami opierając się o ścianę. W taki sam 
sposób wchodził na piec: raz wylazł nań, że
by dostać się do znajdującego się tam zapa
su koniczyny, której część następnie zjadł na 
miejscu, a część zrzucił na podłogę.

W taki sam sposób wyłaził na różne przed
mioty świstak, chowany przez Janotę i tegoż 
sposobu jak  przypuszcza Janota, zwierzęta 
te muszą używać do wspinania się na górę 
między kamieniami.

Świstak, chowany w Muzeum, oswoił się 
dość prędko z p. Staszlem, który się nim 
opiekował; znał go dobrze, przychodził, gdy 
p. S. wołał „taś, ta ś tl, nie zawsze jednak od- 
razu; często za to przychodził doń niewoła- 
ny, człapiąc po schodach, wiodących do po
koju p. S., znajdującego się na piętrze w Mu- 

| zeum. Podszedłszy do drzwi, drapał w nie 
pazurkami, żeby mu otworzyć; a gdy p. S.

| nie zrobił tego odrazu, wówczas zaczynał 
gryźć drzwi z niecierpliwości. W pokoju



154 W S Z E C H Ś W IA T J \ó  1 0

właził nieraz na łóżko; nie lubił jednak leżeć 
na niem długo.

Lubił też bardzo, gdy się go głaskało 
w gnieździe, mruczał wówczas z uciechy 
i sam łechtał lekko rękę zębami, nie gryząc.

Codziennie prawie p. S. wyprowadzał go 
na przechadzkę w pobliżu Muzeum, żeby 
użył świeżego powietrza i popasł się świeże- 
mi roślinami. W czasie tych przechadzek 
świstak nie próbował uciekać, ale podjadł
szy na swobodzie, zaczynał widocznie tęsk
nić za norą i jak  gdyby odczuwać jej brak: 
kręcił się wówczas niespokojnie, wchodził 
luftami pod fundam ent domu i próbował 
grzebać.

Czasami nie chciał wracać z przechadzki, 
a, jeśli się go wtedy brało siłą, przewracał 
się nu grzbiet i próbował bronić się zębami: 
raz ukąsił nawet p. Staszla w palec.

Podobny wypadek zdarzył się Janocie 
z jego świstakiem, gdy wsunął mu raz palec 
do pyszczka, chcąc go powstrzymać od uką
szenia chłopca, który go rozdrażnił. Jano ta  
robił to nieraz, a świstak znał go tak dobrze 
i tak był do niego przywiązany, że nigdy nic 
mu nie zrobił. Tym razem jednakże był on, 
widocznie, więcej rozdrażniony, niż zwykle, 
bo go ugryzł, ale jak  przypuszcza Janota, 
nie poznawszy, czyj to był palec, zaraz bo
wiem po ukąszeniu puścił go i m arkotny od
szedł do kąta.

Względem obcych świstak muzealny był 
nieufny, chował się po kątach i gwizdał, 
przypominał sobie ostrzegawcze hasło, uży
wane na wolności. Tak samo obawiał się 
obcych świstak Jano ty  oraz świstak W ali, 
bardzo zresztą poufały z domownikami: ten 
ostatni miał zwyczaj wychodzić po schodach j 
na strych, oglądać stam tąd okolicę przez 
dziurę, którą sam wygryzł w dachu, i gw i
zdać, ilekroć przechodzili tam tędy nieznajo
mi mu ludzie. Najwidoczniej przypom inał 
sobie wtedy stróżowanie w halach i dawał 
hasło, chociaż nie było kogo ostrzegać.

Trzeba zresztą przyznać, że ludzie sami by
wają zwykle winni tej niechęci zwierząt cho
wanych względem obcych: Jano ta  przekonał 
się, że jego świstaka drażniła nieraz służąca 
oraz chłopcy, stojący u niego na stancyi; 1 

z muzealnym robiły to samo często dzieci, i 
zwiedzające muzeum. To też świstak ten nie 
lubił dzieci wogóle i miał zwyczaj gonić je

i chwytać łapkami oraz zębami za nogi, zwy
kle jednak nieszkodliwie.

Co dotyczę stosunku do innych zwierząt, 
to świstak muzealny zachowywał się nieco 
inaczej, niż Janoty. Ten był obojętny wzglę
dem psów, z wyjątkiem jednej suczki, z k tó
rą się zaprzyjaźnił i bawił. Muzealny zaś, 
m iał zwyczaj zaczepiać psy i jakgdyby w y
zywać je do walki, gdy bowiem pies przed 
nim umykał, to on go gonił; jeśli zaś pies 
rzucał się na niego, to wówczas sam uciekał. 
Zwykle jednak świstak wypędzał psa, który 
przychodził do Muzeum wraz z gośćmi zwie
dzającymi. Możliwą więc jest rzeczą, że był 
to wogóle objaw wrogiego nastroju względem 
psów.

Na pokarm, oprócz świeżej paszy w czasie 
przechadzek świstak muzealny, dostawał ró
żne rośliny i owoce. Najlepiej lubił i naj
chętniej jadał: koniczynę, sałatę dziką, kapu
stę, liście marchwi, a także gruszki i śliwki. 
Dostawał nawet czasami winogrona i te mu 
się bardzo podobały. Do chleba przyzwy
czaił się dość prędko; cukru natomiast nie 
chciał wcale jeść. Wodę dostawał codzien
nie.

Jedząc, trzym ał zawsze pokarm w przed
nich łapkach, wysuwając go z nich do góry 
stopniowo w miarę tego, jak  zjadł to, co wy
stawało.

Wszystkie zimy spędził we śnie. Muzeum 
nie posiadało jeszcze wtedy pieców, tempe
ratura więc w zimie bywała tam bardzo niz- 
ka i świstak wskutek tego znajdował się tam 
w warunkach, zbliżonych do natury.

W październiku zaczynał się przygotowy
wać do odbycia snu: słał sobie gniazdo w swej 
norze pod schodami, a właściwie poprawiał 
i powiększał znajdujący się tam barłóg, na 
którym  zwykle sypiał. Znosił tam, co się 
dało, zarówno mech i suchą trawę, jak  i ró
żne gałgany, kawałki sukna lub płótna, filco
we pantofle i inne podobne rzeczy, które mu 
się udało znaleść. Jad ł przytem wówczas, 
ile tylko mógł tak, że trzeba mu było dawać 
zwiększone porcye. Tył też zwykle ogrom
nie w tym czasie, poczem zasypiał mniej wię
cej w początkach listopada. Jest to później
szy termin, niż podają dla świstaków żyją
cych na wolności, ale trzeba wziąć pod 
uwagę, że muzeum znajduje się niewiele co
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wyżej, jak na 900 m wzniesieniu, a więc zima 
zaczyna się tu  później, niż na halach.

Świstak budził się zazwyczaj dopiero w po
czątkach maja, nie od razu przytem, ale sto
pniowo: najpierw ruszając się trochę w czas 
cieplejszy, a drętwiejąc znów za powrotem 
zimna tak pospolitym na wiosnę w górach. ; 
Stopniowo stawał się coraz ruchliwym, aż j 
wreszcie z ustaleniem się pewnego ciepła roz
poczynał na dobre życie letnie.

Wogóle był niezmiernie wrażliwy na stan 
tem peratury, bo w czasie zimna i dłuższej 
słoty nawet i w lecie stawał się mniej ruch- | 
li wy i chował się do barłogu.

Świstak Janoty  chował się 5 lat a że mógł 
mieć rok, gdy się do niego dostał, żył więc 
najmniej 6 lat; zginął po trzydniowej choro
bie. Świstak muzealny żył dłużej, przeby
wał bowiem w muzeum 6 lat, a że przedtem 
był prawie rok u Klimka Bachledy, dożył 
więc 7 lat. Zginął z przypadku zaduszony I 
przez psa, ale ostatnich parę wiosen bywał 
osłabiony, niewiadomo —z wieku, czy może 
z niezupełnie odpowiednich warunków życia, 
z dłuższego przebywanie w zamkniętem po
mieszczeniu, zamiast na wolności, w czy- 
stem halnem powietrzu.

Niemoc ta jego wyrażała się w ten sposób, 
że był jakby porażony: chodził na przednich 
nogach, ciężko powłócząc tylne i całą tylną 
część ciała, którą często kaleczył sobie przy
tem. Za zbliżeniem się lata i nastaniem 
większego ciepła niemoc przechodziła, świ
stak czuł się znów lepiej i był ruchliwy, jak 
dawniej.

To samo zdarzyło się na wiosnę 1898 r. 
Świstak jak i w poprzednim roku był jeszcze 
w m aju osłabiony i mało ruchliwy, gdy pe
wnego razu weszło do muzeum towarzystwo 
z dziećmi i psem. Dzieci, które widywały 
dawniej świstaka, chciały go znów zobaczyć 
i otworzyły nagle drzwi do sieni, tuż poza 
któremi znajdował właśnie się świstak. Oba 
zwierzęta rzuciły się ku sobie i pies schwy
ciwszy za kark świstaka, potrząsnął nim pa
rę razy i zadusił go w jednej chwili. Osła
bione zwierzę nie miało widocznie siły ani 
bronić sięjini znieść tego ściśnięcia.

Spreparowany szkielet tego świstaka znaj
duje się w zbiorach muzealnych.

Nie udało się więc go utrzymać przy ży
ciu dłużej, niż inne świstaki chowane. Brehm,

który również chował to zwierzę, utrzymuje, 
że nawet wśród największych starań rzadko 
udaje się utrzymać go przy życiu dłużej, jak 
5 —6 lat.

Na wolności jednak może on żyć praw
dopodobnie dłużej, o ile nie skrócą mu ży
cia naturalni jego wrogowie, jak to się zda
rza z większością zwierząt dzikich.

B. Dyakowski.

TOWARZYSTWO OGRODNICZE 
W ARSZAW SKIE.

Dnia 1 lutego r. b. o godzinie 7 wieczorem 
odbyło się posiedzenie Komisyi przyrodniczej 
w obecności 18 osób w lokalu „Uranii11 (Alejo 
Jerozol. 25); przewodniczył p. Heilpern.

Protokuł z posiedzenia poprzedniego odczytano 
i zatwierdzono.

Sekretarz zakomunikował zebranym, że prof.
H. Hoyer nadesłał zawiadomienie, że skutkiem 
choroby w czynnościach Komisyi Przyrodniczej 
i w posiedzeniach jej udziału brać nie może.

Wobec tego uchwalono jednomyślnie na wnio
sek p. M. Heilperna przesłać prof. Hoyerowi za
wiadomienie, że Komisya w uznaniu zasług nau
kowych swego długoletniego przewodniczącego 
pragnie i nadal uważać go za swego członka 
w charakterze prezesa honorowego.

Następnie na r. 1906 do prezydyum wybrano 
jako przewodniczącego p. Heilperna i jako sekre
tarza K. Kulwiecia; poczem sekretarz zapropono
wał jeszcze wj'bór skarbnika, któryby wprowa
dził w wykonanie uchwałę Komisyi, powziętą 
w styczniu 1905 r. (protokół 276) co do opodat
kowania się na rzecz czynności naukowych i ad
ministracyjnych Komisyi.

Wniosek przyjęto i na skarbnika wybrano p. 
Stefana Łaganowskiego. Przechodząc do następ
nego punktu porządku dziennego p. Kulwieć od
czytał opracowany na zasadzie wytycznych da
nych, zebranych przez p. A. Janowskiego, projekt 
Ustawy Towarzystwa Krajoznawczego.

Projekt bez zmian przyjęto i do ostatecznego 
zredagowania ustawy wybrano z pośród obecnych; 
pp. Heilperna, Kulwiecia, dr. Wojciechowskie
go, p. Hosera, K. Sporzyńskiego, F. Wermiń- 
skiego i S. Saganowskiego — z nieobecnych zaś 
postanowiono do grona tego zaprosić oprócz ini- 
cyatora Towarzystwa p. A. Janowskiego — pp.: 
K. Hoffmana, E. Majewskiego, L. Krzywickiego, 
Z. Glogera i inne, na polu krajoznawstwa pracu
jące, lub zasłużone osoby.

Przytem uznano za pożądane o tworzeniu się 
projektowanego Towarzystwa podać do powszech
nej wiadomości w pismach.
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Grono wymienionych osób ma, po ostatecznem 
opracowaniu ustawy, zwołać zebranie organiza
cyjne i Towarzystwo Krajoznawcze w życie wpro
wadzić.

Pomijając szczegóły formalne, spotykane we 
wszystkich ustawach Towarzystw zawodowych, 
zanotować należy cel i środki, które przyjęte zo
stały za podstawę działalności powstającego sto
warzyszenia, a mianowicie: Towarzystwo Krajo
znawcze ma na celu:

l j  Zbieranie wiadomości, dotyczących krajo
znawstwa polskiego.

2) Gromadzenie danych naukowych geografie/." 
nych, fizyograficznych, antropologicznj'ch, etno- 
graficznych, archeologicznych, dotyczących ziem 
polskich i krajów przyległych, historycznie lub 
geograficznie z niemi związanych.

3) Szerzenie wśród ogółu, a szczególniej wśród 
młodzieży wiadomości, dotyczących krajoznaw
stwa polskiego.

Do osięgnięcia swych celów Towarzystwo dą
ży następującemi drogami:

1) Organizuje wycieczki po kraju, prowadzone 
przez specjalistów poszczególnych gałęzi krajo
znawstwa,

2) Urządza wycieczki i ekskursye dla młodzie
ży i członków Stowarzyszenia do miejscowości 
godnych uwagi z jakichbądź względów.

3) Gromadzi wszelkie zbiory, dotyczące fizyo- 
grafii, folkloru, archeologii, etnografii, przemysłu, 
sztuki i t. p.

4) Zakłada i utrzymuje bibliotekę, poświęco
ną krajoznawstwu i gałęziom wiedzy z krajoznaw
stwem związanym.

5) Urządza odczyty i konfereneye z dziedziny 
krajoznawstwa.

6) Organizuje wykłady, dotyczące sposobu ba
dań, organizowania wycieczek, robienia zdjęć fo
tograficznych, kolekcyonowania okazów przyro
dniczych.

7) Otwiera pracownie do badań i doświad
czeń.

8) Tworzy w Warszawie lub na prowincyi 
sekeye lub oddziały, poświęcone specyalnym ce
lom krajoznawstwa.

9) Urządza wystawy krajoznawczo-naukowe.
10) Mianuje korespondentów w kraju lub za

granicą.
11) Wydaje czasopismo, poświęcone krajo

znawstwu polskiemu.
12) Roztacza opiekę nad zabytkami sztuki, pa

miątkami historycznemi i osobliwościami przyro- 
dniczemi w kraju.

W końcu przystąpiono do przejrzenia spisu ro
ślin, ułożonego przez p. J. Trzebińskiego dla pro
jektowanego ogrodu miejskiego botanicznego na 
użytek szkół średnich.

Spis ten, obejmujący rośliny zgrupowane we
dług pewnych własności biologicznych i systema
tycznych. po dokonaniu pewnych uzupełnień, zo
stał zaakceptowany i przekazany sekretarzowi dla

j  skierowania do komitetu plantacyjnego, który pro
jekt rzeczonego ogrodu ma doprowadzić do skutku.

Dla ułożenia zaś brakującego jeszcze spisu tych 
roślin, które należałoby w wielkiej ilości egzem
plarzy hodować, by je można było rozsyłać w sta- 

i nie świeżym do wszystkich szkól warszawskich, 
i powołano Komisyę z następujących osób: J. Trze

bińskiego, F. Wermińskiego, p. Hosera i K. Kul
wiecia.

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

LIST OTWARTY DO RED. WSZECHŚ'WIATA

Litera docet—litera, nocet,
W słynnych swych badeniach nad biegami 

gwiazd Kapteyn opiera się na następującej hypo- 
tezie podstawowej: kierunki ruchów własnych 

1 gwriazd nie podlegają żadnemu prawu, albo: ża
den kierunek ruchów gwiazd nie ma pierwszeń- 

j  stwa przed innemi.
Wartoby rozważyć, czy założenie powyższe nie 

jest właściwie—. W całości lhb W Czyści —określe
niem układu Spółrzędnych, do którego odnosimy 

i biegi gwiazd; wogóle zresztą, jak sądzę, astrome- 
trya ruchów gwiazd winna uledz gruntownej 
krytyce u samych podstaw.

Obecnie wszakże pragnę tjdko zwrócić uwagę 
na błąd, popełniony przez Kapteyna w wyra- 

I żaniu matematycznęm jego hypotezy zasadniczej.
Oto w artykule (Astr. Nachr. Nr 3487), w któ- 

! rym uczony ten streszcza kilka swych rozpraw,
! wnioskuje bezpośrednio ze swej lypotezy, że kąty 

pomiędzy kierunkami biegów własnych (szybkoś
ciami) gwiazd a kierunkiem biegu słońca są 
wszystkie jednakowo prawdopodobne; dalej na
stępują niektóre konsekwencja matematyczne ta
kiego wniosku (jaką rolę grają one w całokształ
cie badań Kapteyoia — nie wiem). Na pierwszy 
rzut oka wszystko w porządku; łatwo jednak 
spostrzedz, że wniosek taki, pozornie równozna
czny hypotezie zasadniczej, jest w istocie jej za
przeczeniem. Rzecz uwidoczni się najlepiej przez 
porównanie.

Dajmy na to, że zakładamy jednostajne roz
mieszczenie gwiazd na kuli niebieskiej. Czyżby’ 
liczba gwiazd o zboczeniu zawartem pomiędzy 
—{—45° a —j— 90° miała się wówczas równać liczbie 
gwiazd o zboczeniach pomiędzy 0° a -f 45°? Oczy
wiście nie, gdyż gwiazdy drugie mieszczą się na 
parę raz}’ większej części nieba, niż pierwsze. 
Zboczenia mniejsze gwiazd, są więc bardziej 
uprzywilejowane, niż zboczenia większe. Podob
nie, wobec słuszności hypotezy zasadniczej Kaptey
na, liczba gwiazd, poruszających się prawie pro
stopadle do kierunku biegu słońca jest wielokroć 
większa od liczby gwiazd, poruszających się pra
wie równolegle.
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Podobne błędy, jak Kapteyna, polegające na 
sprzeczności pomiędzy oceną prawdopodobieństwa 
wydarzeń z poczynionemi uprzednio założeniami 
co do prawdopodobieństwa innych wydarzeń, po
pełniano już niejednokrotnie (np. Herschel—  
w teoryi błędów, Maxwell—w teoryi cyn etycznej 
gazów).

Podobny też błąd'(lecz głębiej ukryty) sprawił, 
że astronomia od wielu lat stoi niezaradna przed 
zagadnieniem: dlaczego maximum liczby gwiazd 
spadających przypada o godzinie 3 po północy, 
a nie 6-ej, jak to rzekomo ma wypływać z zasad
niczej hypotezy teoryi gwiazd spadających: 
wszystkie kierunki biegu gwiazd spadających są 
jednakowo prawdopodobne. Ale o poważnej tej 
kwesty i pomówię w specyalnem studyum.

Tadeusz Banachiewicz.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Badania nad grawitacyą. Na jednem z osta
tnich posiedzeń Francuskiego Towarzysta Fizycz
nego O. Cremieu (ten sam, który przed kilku la
ty usiłował obalić wynik Rowlanda) zdawał spra
wę z badań swych nad ciążeniem. Za punkt wyjś
cia oryginalny ten badacz obrał niezgodność, któ
ra zachodzi pomiędzy „mechanizmem“ a zasadą 
Carnota. Następnie przeprowadził paralelę po
między poglądem, jaki na na przyczynę parcia do 
góry, zachodzącego w cieczach, mógł sobie wyro
bić Archimedes, a naszemi poglądami na ciążenie, 
opartemi na przypuszczeniu, że zasada degrada- 
cyi energii daje się zastosować do energii grawi
tacyjnej. Z tych naszych poglądów można wy
prowadzić plan dwu kategoryj doświadczeń. 
W doświadczeniach pierwszej kategoryi należy 
zbadać, czy prawo Lenza stosuje się do ciążenia. 
Autor dokonał pewnej liczby prób tego rodzaju 
i otrzymał wynik ujemny. W doświadczeniach 
drugiej kategoiyi należy przekonać się, czy, prze
chodząc z jednego ośrodka ważkiego do drugiego, 
energia grawitacyjna swobodna ulega zmianom 
tego samego rzędu, co zmiany, zachodzące np. 
w energii cieplnej. W tym kierunku autor wy
konał dwa szeregi doświadczeń. Pierwszy szereg 
wykazał istnienie przyciągań szczególnych, zacho
dzących pomiędzy kroplami cieczy, unoszącemi się 
w innej cieczy, która posiada tę samę gęstość 
i nie miesza się z pierwszą. Wj'nik ten, który 
można uważać za początek poszukiwanego dowo
du, skłonił autora do przedsięwzięcia pomiaru 
stałej ciążenia, zachodzącego pomiędzy ciałami 
stałemi, zanurzonemi w jednej i tej samej masie 
ciekłej. Doświadczenia te, niezmiernie subtelne 
dały po czterech latach pracy wyniki, z któ
rych Cremieu wyciąga dwa wnioski nastę
pujące: 1) Doświadczenie Cavendisha, powtó
rzone we wnętrzu cieczy, daje wynik wyraź
niejszy aniżeli w powietrzu; 2) Liczby, dotąd 
•otrzymane pozwołają mieć nadzieję, że w doświad

czeniach tych można będzie znaleźć potwierdze- 
nię hypotez, które skłoniły autora do zapoczątko
wania tych prób. S. B.

(R. g. d. S.).

Gwiazda 70 Ophiuchi. W jednym z ostatnich 
numerów czasopisma Wiadomości Astronomiczne 
(Astronomische Nachrichten) astronom A. Prey 
rozważa stosunek, zachodzący pomiędzy masami 
dwu składowych gwiazdy podwójnej 70 Ophiu
chi i, posługując się elementami, znajdującemi się 
w różnych katalogach począwszy od roku 1820, 
w którym poraź pierwszy rozróżniono dwie skła
dowe tej gwiazdy, dochodzi do wniosków nastę
pujących.

Środek ciężkości układu leży na 4/5 odległości, 
bliżej gwiazdy zależnej, tak że masa tej ostatniej 
jest 4 razy większa od masy gwiazdy głównej. 
Przyjąwszy paralaksę Schura, dojdziemy do wnio
sku, że masj' te wynoszą odpowiednio 0,32 i 1,28 
masy słońca. Mamy więc tu uderzający przykład 
układu podwójnego, w którym stosunek pomię
dzy masami bynajmniej nie jest równj' stosunkowi 
pomiędzy stopniami blasku. Drugiego przykła
du takiego dostarcza nam Procyon ze swym to
warzyszem 13-ej wielkości, ale najbardziej zna
nym wypadkiem tego rodzaju jest Syryusz, któ
rego towarzysz jest gwiazdą 9-ej wielkości, po
mimo, że jest zaledwie 2*/2 raza mniejszy od 
gwiazdy głównej. Tutaj zachodzi wypadek jesz
cze jaskrawszy i gwiazda cięższa posiada blask 
słabszy. Ciekawy ten wynik przynosi prawdzi
wy zaszczyt przenikliwości Preya. Nowe bada
nia coraz to częściej zwracają się w kięrunku 
układów niebieskich złożonych z kilku ogniw, 
układów będących istną kopalnią rozważań teore
tycznych i fizycznych pomiarów. Widzieliśmy, 
jak Algol ze swym ciemnym towarzyszem wywo
łał piękne prace Vogla, Chandlera, Tisseranda, 
Bossa, Pannecocka; tutaj również dwa ciała nie
bieskie mają wymiary dające się porównać i obra
cają się jedno dokoła drugiego. Czy, dla wytłu
maczenia nierówności, uciec się trzeba do spłasz
czenia ciała głównego, czy też do obrotu tego 
układu podwójnego dokoła jakiegoś trzeciego cia
ła? Oto zagadnienie, nastręczające niejednę wąt
pliwość i będące bodźcem do poszukiwań bardzo 
subtelnych.

Nie ulega atoli wątpliwości, że te zagadnienia, 
od których oderwać się trudno, stopniowo prze
kształcają naukę astronomii. Badacz dzisiejszy 
cofa się przed układaniem olbrzymich katalogów 
i dochodzi do przekonania, że dokładność narzę
dzi daje się lepiej wyzyskiwać, jeżeli zajmiemy 
się przeszukaniem pewnych speeyalnych zakątków 
wszechświata, jakiemi są gwiazdy zmienne lub 
wielokrotne, mgławice i zbiorowiska.

(R. g. d. S.) S. B.

—  Wielka plama na słońcu. Rok 1905 bez 
, wątpienia odpowiadać będzie dość znacznemu ma- 
1 ximum w wahaniu się czynności słońca —nie dla-
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tego, by plamy miały być szczególnie liczne lecz 
dlatego, że rozciągłość ich była z pewnością nie
zwykła. Już w lutym i lipcu ukazały się grupy 
bardzo poważne, a 14 października wystąpiła na I 
brzegu słońca grupa, której rozciągłość przedsta
wia się jako jedyna w swoim rodzaju. Dobiegł
szy w dniu 20 listopada do południka środkowe
go, plama ta dosięgła brzegu zachodniego w dniu 
27-ym; wkrótce potem druga plama, widzialna 
okiem nieuzbrojonem, przebiegła przez tarczę sło
neczną, na której przez czas pewien można było 
obserwować oba te utwory jednocześnie.

Pierwsza grupa była, oczywiście, symptoma- 
tem potężnej jakiejś burzy fotosferycznej Dłu
gość jej dosięgała 195000 km, a dzięki fotogra
fii oraz rysunkom ręcznym takich eksperymenta
torów, jak Jeantet, Quenisset, Schmoll i inni, 
można było dość regularnie śledzić jej przeobra
żenia. Wielka plama czarna środkowa mierzyła 
nie mniej jak 51 000 km , co przenosi cztery razy 
wziętą średnicę Ziemi. Ku końcowi jądro to za
częło ujawniać dążność do rozpadu. Głębokość 
tej Juki w chmurach fotosferycznych doskonale 
uwydatniła się wtedy, gdy na brzegu słońca za
rysował się profil plamy.

Atoli jeżeli rok 1905 zaznaczył się skądinąd 
jako obfitujący w trzęsienia ziemi, cyklony i trą
by oraz różnorodne zaburzenia magnetyczne, to 
z drugiej strony godny uwagi jest ten fakt, że 
czynność słońca nie wpłynęła bynajmniej na 
wzmożenie się zórz północnych na ziemi, które 
w tym czasie nie występowały poza ściśle ogra
niczoną strefą krajów północy. Jest to punkt 
bardzo ciekawy, z którego można wywnioskować, 
że zależność pomiędzy plamami a zorzami nie w y
szła dotąd z dziedziny tajemniczości.

(R. g. d, S.) S. B.

— Strata prędkości i energii, jakiej doznają 
pociski, przechodząc przez wodę. Godne uwagi 
wybuchy, które obserwujemy za każdym razem, 
gdy pocisk w szybkim ruchu uderza o masę cie
kłą, były w latach ostatnich przedmiotem licz
nych badań, które wykazały, że ani obrót, ani 
rozgrzewanie się pocisku nie odgrywają w tem 
znaczniejszej roli. Stwierdzono również, że zja
wiska te nie są wynikiem ciśnienia hydrauliczne
go, naczynie bowiem pęka dopiero po wyjściu po
cisku. Bliżej zbadali te ciekawe zjawiska Gilde- 
meister i Strehl. Okazuje się, że energia ruchu, 
udzielona cieczy wynieść może maksymalnie tyle, 
ile traci pocisk w czasie przejścia swego przez 
masę cieczy. Taktycznie wartość jej zbliżona jest 
bardzo do tego maximum z powodu, że ilość, któ
ra bezpośrednio zamienia się na ciepło jest bar
dzo mała. W układzie doświadczenia, obmyślo
nym przez wymienionych badaczów, pocisk, ude
rzając w drut przewodzący, wyładowyrwał kon
densator na opór wolny od samoindukcyi; wyła
dowanie to kończyło się z chwilą przerwania dru
giego drutu, znajdującego się również na drodze 
pocisku. Czas upływający pomiędzy temi dwie

ma chwilami otwarcia prądu otrzymać można 
z ładunku pozostającego użytego kondensatora, 
jeśli dana jest pojemność kondensatora, oraz je
go ładunek początkowy'. A oto prawo, które au- 
torowie wywiedli ze swych doświadczeń: Strata 
prędkości, której doznaje pocisk w czasie pobytu 

| swego w wodzie jest proporcyonalna do pierwszej 
potęgi, a stratą energii — do drugiej potęgi tej 
prędkości, z jaką pocisk wpada do wody.

(R. g. d. S.) 8. B .

— Wpływ zaćmienia słońca d. 30 sierpnia 1905 
roku na niektóre rośliny. Kilka spostrzeżeń pod 

I tym wzdlędem zanotował Ed. Bureau we Francy i 
w' miejscowości Riaille (Loire-Inferieure). Zać
mienie obejmowało 4/. tarczy słonecznej. Rośli
ny miejscowe, jak niektóre szczawiki (Oxalis 
stricta, O. corniculata), powój (Oonvolvulus) 
i inne nie wykazały wcale zjawiska snu. Nato
miast jeden nenufar z Ameryki północnej rodem 
nawpół zamknął swoje kwiaty, Mimosa Julibris- 
sin z Turcyi zlekka opuściła swoje listeczki, au
stralijska zaś akacya (Acacia dealbata) wykonała 
taki sam ruch listków, jak i podczas nocy.

Bot. Centr.). B . H.

—  Wpływ gazów na dzielenie się komórki.
Przed jedenastu laty Demoor w badaniach swo
ich nad fizyologią komórki doszedł do wniosku, 
że jądro komórki może dzielić się niezależnie od 
protoplazmy. Andrews, który ponownie zajął się 
wspomnianą kwestyą, badał wpływ rozmaitych ga
zów i pary na podział komórki i jądra (w mło
dych włoskach pręcików u Tradescantia yirgini- 
ca), mając przedewszystkiem na względzie prace 
Demoora. Najważniejszy warunek, aby odpowie
dnie gazy były zupełnie czyste, według zdania 
Andrewsa w doświadczeniach Demoora, a później 
Loprioresa nie był ściśle przestrzegany. Żeby 
usunąć obecność nawet najmniejszej ilości tlenu, 
Andrews posługiwał się metodą Engelmanna, za- 
pomocą której można wykryć nawet bilionowe, 
części miligrama tlenu. Badania Andrewsa dały 
następujące wyniki.

W atmosferze czystego wodoru lub dwutlenku 
węgla protoplazma nie wykazuje żadnego ruchu. 
Jądra komórkowe będące w stanie spoczynku nie 
dzielą się. Jeżeli jednak jądro znajduje się już 
w stadyum dzielenia się, to wspomniany proces 
może dobiedz do końca, lecz nigdy nie wytwarza 
się ścianka komórkowa. Rozpoczęty i posunięty 
dość daleko podział jądra trwa dotąd, dopóki wo
dór lub dwutlenek węgla nie osłabi lub nie zabi
je protoplazmy; jeżeli jednak proces dzielenia się 
jądra dopiero co rozpoczął się, to czysty wodór 
lub dwutlenek węgla przerywa go.

Bardzo nieznaczne ciśnienie tlenu (3 mm) wy
starcza, aby jądro zaczęło dzielić się.

Jądra znajdujące się w stanie spoczynku 
w parze 1% lub mocniejszego roztworu eteru ety
lowego, wchłoniętego przez komórkę, nie mogą roz
począć procesu dzielenia się. W parze 1%—6%
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roztworu tegoż eteru jądra będące już w fazie 
dzielenia się doprowadzały ten proces do końca 
i wytwarzały ściankę komórkową. W parze 
roztworu wody chloroformowej jądra, które roz
poczęty już dzielenie się, dzieliły się w dalszym 
ciągu, i powstawała nawet ścianka komórkowa; 
przeciwnie, jądra, będące jeszcze w stanie spo
czynku, dzielić się nie mogły. W temperaturze 
1,5° C. jądra, które zaczęły już proces karyokine- 
tyczny, mogą dzielić się w dalszym ciągu. 
W t. 34° mogą wspomniany proces doprowadzić do 
końca, nie tworzy się jednak wówczas ściana ko
mórkowa. W 7° C jądra, będące w spoczynku 
nie dzielą się.

W x/ 4 lub 1/2% roztworze węglanu amonowego 
jądra, będące już w fazie podziału, mogą dzielić 
się i wytwarzać ściankę komórkową. 1% roztwór 
tej soli uniemożliwia zupełnie podział jądra.

Wspomniane badania wykazują, że jądro mo
że dzielić się niezależnie od protoplazmy, jak 
również, że niemożliwy jest podział jądra po za
biciu protoplazmy lub przerwaniu jej działalnoś
ci. Jądro jednak i protoplazma oddzielone jedno 
od drugiego mogą żyć prze?; czas pewien.

(Naturw. Rund.). Cz. St.

—  Przemiana niektórych związków bezazoto- 
wych u drzew podczas zimy. Część związków 
organicznych, przygotowanych przez liście drzew 
w czasie okresu wegetacyjnego, nie natychmiast 
zostaje zużyta na budowę nowych organów, lecz 
gromadzi się w gałęziach i pniu, jako materyał 
zapasowy, aby na wiosnę dostarczyć drzewu ma- 
teryału potrzebnego do wytworzenia pączków 
i nowych pędów. Nagromadzony pokarm zapa
sowy (glukoza, mączka, tłuszcze) podczas zimy po
dlega rozmaitym przemianom.

Niklewski w pracach swoich starał się zbadać 
istotę tych przemian, a przedewszystkiem dowie
dzieć się, jakie znaczenie mają we wspomnia
nych przemianach związki tłuszczowe i jak zacho
wują się wówczas rozmaite ciała inwertujące i re
dukujące. Niklewski zdołał stwierdzić wyniki 
poprzednich badaczy, szczególniej Alferda Fische
ra, że podczas zimy ilość tłuszczów zmniejsza się. 
Przebiegu tego procesu wpływ temperatury nie 
jest w stanie zmienić, lecz podwyższenie tempe
ratury działa przyspieszająco na tworzenie się 
tłuszczów. Jaki wpływ wywiera temperatura na 
rozpuszczanie się tłuszczów, badacz nie zdołał 
stwierdzić.

Co dotyczę stosunku między przemianą tłusz
czów a mączki Niklewski przekonał się, że pierw
szy proces nie ma żadnego bezpośredniego związ
ku z ostatnim. Mączka pod wpływem zimna za
mienia się w cukier; proces ten przez podniesienie 
się temperatury staje się bardziej złożony, ponie
waż zwiększone wskutek oddychania zużycie cu
kru nie stanowi takiej ilości, którą można byłoby 
pomijać, a pomimo to ilość mączki zwiększa się.

Spostrzeżenia te doprowadzają badacza do 
wniosku, że w drzewach są jeszcze inne dotych

czas nieznane ciała, z których węglowodany otrzy
mują materyał potrzebny do ich powstania, być 
może nawet, że tworzy się z tych nieznanych 
związków mączka i powstaje cukier, który zaspa
kaja potrzeby oddychania, a oprócz tego umożli
wia regeneracyę mączki. Cz. St.

(Naturw. Wochenschr.)

Pierwiosnki, wywołujące choroby skóry. Bar
dzo często hodowany w doniczkach z powodu ob
fitości kwiatów i łatwości rozmnażania gatunek 
pierwiosnka (Primula obconica) posiada nieprzy
jemną właściwość wywoływania stanu zapalnego 
na skórze osób, mających doczynienia z tą rośliną. 
Jestto wróg bardziej zdradliwy, niż np. nasza po
krzywa, gdyż ta ostatnia parzy wprawdzie boleś
nie, lecz skutki tego sparzenia szybko znikają, 
tymczasem wymieniony pierwiosnek nie parzy 
wcale; zato w kilka dni po dotknięciu zupełnie 
niespodziewanie zaczynamy odczuwać swędzenie 
skóry, zaczerwienie, ręka często puchnie i zjawia
ją się pryszcze i wrzody na ciele, tak że choroba 
przybiera stan poważny. Podobną chorobę wy
wołuje również trująca substancya innej rośliny—  
sumaka jadowitego (Rhus Toxicodendron). Mo
żna jednak przypuszczać, że u niektórych ludzi 
istnieje pewna odporność organizmu na tego ro
dzaju zakażenie, gdyż co rok tysiące owych pier
wiosnków przechodzi przez ręce ogrodników, wy
padki jednak choroby notowano dotąd stosunko
wo rzadko. Ręce ogrodników, wprawdzie, pod
czas roboty przesadzania roślin pokryte są naj
częściej warstwą ziemi, która zabezpiecza skórę 
od bezpośredniego zetknięcia się z rośliną, z dru
giej zaś strony notowano dotąd tylko groźniejsze 
objawy choroby, gdyż na drobne pryszczyki nie 
zwraca się częstokroć uwagi. Prof. A. Nestler1), 
który zajął się specyalnie tą kwestyą, i na wła- 
snem ciele badał działanie jadu pierwiosnków, 
jakkolwiek ciągle miał doczynienia z rośliną, nie 
zawsze mógł wywołać stan zapalny skóry wtedy, 
kiedy chciał. Podobną właściwość, chociaż 
w mniejszym stopniu posiadają jeszcze 3 inne ga
tunki pierwiosnka—Primula sinensis, P. Siebol- 
dii i P. cortusoides. Substancya, wywołująca za
każenie, przedstawia się w postaci drobnych krysz
tałów, zawartych w żółto-zielonych wydzielinach 
włosków gruczołkowych. Kryształki rozpusz
czają się natychmiast w 96° procentowym alko
holu, w chloroformie, terpentynie, benzolu. Stąd 
też chąc leczyć chorotę, należy miejsce na skórze, 
gdzie nastąpiło zapalenie, wymyć porządnie je
dnym z tych rozpuszczalników. B. H.

') A. Nestler. Hautreizende Primeln. Untersu- 
chungen fiber Eigenschaften, und Wirkungen des 
Primelhautgiftes. Berlin. Gebr. Borntrager. 1904 
4G str. z 4 tabi.
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ROZMAITOŚCI.

— Bobry w Niemczech. Bobry znajdują się 
w Niemczech tylko między Wittenbergiem a Mag
deburgiem nad Elbą, i jej dopływami, czyli rze
kami: Muldę, Saale, Nuthe i Ehbe. W stromym 
brzegu rzeki wygrzebują one nory, które wyście
łają miękką trawą i drobnomi trzaskami. Z ta
kiej nory prowadzą do wody ukośnie chodniki 
nieraz na metr długie, i mające wyjście pod po
wierzchnią wody. Z3 strony lądu nora wyjś
cia nie ma. Gdzie brzegi są płaskie, bobry 
budują chaty, jak koło jeziora Grosskilhnau pod 
Dessau.

Takie chaty są kuliste i zbudowane z gałęzi, 
trzciny i szlamu. Między Wittenbergiem a Mag
deburgiem są też groble, służące do zatrzymy
wania wody, wtedy kiedy jej poziom jest nizki. 
Doktór Mertens z Magdeburga twierdzi, że bobry

znaczne robią szkody. Zwykle wygrzebują swo
je nory w groblach, sypanych przez ludzi, i to 
grozi ich przerwaniem na wiosnę. Bobry gospo
darzą też w lasach tak czynnie, iż się zdaje, że 
drwale przez las przeszli. W Kreuzhorst koło 
Magdeburga, widać w wielu miejscach po 12 do 
15 ściętych przez bobry dębów mających 20 do 
30 cm średnicy. W leśnictwie Kublęnhągen 
bobry ścinały dęby mające pół metra średnicy 
a w innem miejscu zniszczyły ogród mający 150 
drzew owocowych. Ilość bobrów na przestrzeni 
między Wittenbergiem a Magdeburgiem obliczają 
na 150 do 200 sztuk. W prywatnych i rządo
wych lasach oddawna zabraniają zabijania bob
rów; ten sam zakaz istnieje w świeżo ogłoszonych 
prawach mj'śliwskich. M . T.

B U L E T Y N  M E T E O R O L O G I C Z N Y
za miesiąc la ty  1906 r.

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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TREŚć: Zależność rozwoju roślin od warunków zewnętrznych, przez Ludwika Garbowskiego. —
Z nauk zamarłych, przez d-ra Feliksa Przypkowskiego. - -  Świstak, przez B. Dyakowskiego (dokoń- 
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