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0  EKSPERYM ENCIE W PSYCHOLOGII.
Szkic informacyjny.

§ 1. Z wyobrażeniem eksperymentu zwy
kliśmy kojarzyć poczucie nader wielkiej, la
boratoryjnej ścisłości.

W yrazy „eksperyment11, „doświadczenie11 
spotykamy zazwyczaj poraź, pierwszy, ucząc 
się fizyki lub chemii, a te nauki z pośród 
wszystkich realnych mają w przekonaniu 
wielu przywilej szczególnej dokładności, je
żeli nie całkowity monopol na ścisłość. Ten 
popularny pogląd bynajmniej nie jest na 
gruntownej znajomości metod naukowych 
oparty. W pływ ma tu raczej większa popu
larność i efektowność zdobyczy naukowych 
w rodzaju wynalazków Roentgena i Marco
niego od odkryć W ebera i W undta, jak i ge
ometryczny wygląd laboratoryów fizycznych
1 chemicznych; nazwy takie jak  „fakultet 
fizyko-matematyczny“, „nauki ścisłe11, za
równo jak  i zaliczanie długiego szeregu in
nych młodszych nauk do kategoryi „filozo
ficznych11, „nieścisłych11; a przedewszystkiem 
znaczenie, jakie fizyka i chemia mają w ży
ciu praktycznem.

W  rezultacie, jeżeli ktoś, znajdujący się 
pod wpływem powyższych okoliczności, przy

stąpi do kwestyi eksperymentu w psycho
logii, niechybnie dwie napotka trudności. Po 
pierwsze, rzuci mu się w oczy ogromna nie
uchwytność m ateryału psychologii. W praw
dzie „wszystko płynie11, wprawdzie nie po
siadamy również ani bezwzględnie herme
tycznych naczyń, ani absolutnych izolatorów, 
ale już samo zbliżanie się do absolutu wy
twarza stan badania zwany ścisłym. Chemik 
np. usiłuje z powodzeniem otrzymać i prze
chować bardzo czysty pierwiastek, zoolog— 
schwytać zwierzę i przechować trupa w po
staci jaknajmniej zdeformowanej przez 
śmierć, a potem zastosowują obaj dowolnie 
lancety, odczynniki i t. d. Cóż podobnego 
może robić psycholog? I  tu  pytania podzie
lą się zależnie od stanowisk. Jeżeli chodzi 
o to, że metafizycznej duszy ująć dla do
świadczenia niepodobna, to psychologia dzi
siejsza nie przeczy temu ani też tego żałuje. 
Jeżeliśmy zaś pojęli, że na tem at dusz, bo
gów i innych rzeczy, o których się śniło filo
zofom, wszystko przypuścić i niczego do
wieść nie można, jeżeli więc każemy psycho
logii zająć się badaniem stanów psychicz
nych a nie mitycznej duszy, to powstanie, 
być może, dla nas inna kwestya: W jaki spo
sób można stany psychiczne — więc czerwień, 
ból, napięcie i t. d. — które stokroć szybciej 
poruszają się od cząsteczek w dyfuzyi (na
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wiasem, znacznie szybciej niż to profan przy
puszcza)—ująć, izolować chociażby dla do
kładnej analizy tylko? Z tak sformułowa- 
nem pytaniom pozostaje w ścisłym związku 
drugie: Jak  można zmierzyć, opisać czy wo- 
góle porozumieć się co do cech stanu psy
chicznego, skoro w sprawach rozumowań, 
wspólnie widzianych faktów, celowości po
stępowania i innych operacyach pojęciowych 
ludzie tak często nie mogą dojść do ładu, 
oczywiście z powodu różnych właściwo
ści duchowych: temperamentu, inteligencyi 
i t. p.

§ 2. Może ciekawem będzie zwrócenie 
uwagi na fakt, że pomiędzy eksperymentami 
fizycznemi a psychologicznemi niema wy
raźnej granicy. Innemi słowy, że istnieje 
grupa doświadczeń, które są równocześnie 
eksperymentami fizyki i psychologii, ponie
waż stwierdzają takie między zjawiskami 
zależności, które są dla obu nauk jednym  
z punktów wyjścia. Przerabiając wszystkie 
doświadczenia fizyczne, natrafimy chcąc nie- 
chcąc i na psychologiczne.

Weźmy dla przykładu doświadczenia foto- 
metryczne. Posługując się dowolnego ro 
dzaju fotometrem, możemy na podstawie 
pewnej liczby faktów wyprowadzić induk
cyjnie wniosek, że siła światła jest odwrotnie 
proporcyonalna do kwadratu odległości świe
cącego ciała od ekranu. Ja k  wiadomo, mo
żna to prawo dowieść w ten sposób, że, usta
wiając jedno źródło światła (np. grupę świec) 
w odległości a od ekranu, drugie zaś—w od
ległości a n  od innego ekranu i umieszcza
jąc  oba jednakowe ekrany w identycznych 
poza tem warunkach (np. robiąc doświadcze
nie w ciemni i t. d.), przekonywamy się, że 
drugie źródło światła należy uczynić n 2 ra 
zy silniejszem od pierwszego, aby oba ekra- 
ny były jednakowo oświetlone — jeżeli dłu
gość a przyjmiemy za jednostkę. Jednym  
więc z probierzów słuszności prawa jest fakt, 
że: ekrany są w pewnych wypadkach oświe
tlone równie silnie. Ale wniosek ten — jak 
wogóle każdy wniosek indukcyjny — będzie 
słusznym tylko o tyle, o ile znajdzie potw ier
dzenie w każdym wypadku — bez wyjątku. 
Obowiązkiem więc fizyka będzie wykazać, 
czy siła światła jest zawsze odwrotnie pro
porcyonalna do kwadratu z odległości. Pozo
stawiając odległości źródeł światła oraz siłę

j pierwszego źródła bez zmiany, uczyńmy dru-
! . , , 151 ,gie nie n  lecz np. n  razy silniej szem

od pierwszego. W edług powyższego prawa
ekrany nie powinny być teraz równie silnie
oświetlone: drugi winien być jaśniejszym.
A jednak, o ile dotychczasowe badania
stwierdziły, żadne oko nie dojrzy różnicy
w jasności obu ekranów. Jeżeli natomiast
siłę drugiego źródła światła jeszcze zwię-

152 , 76
kszymy i uczynimy n  :

kszą od siły pierwszego, to część badaczy do
strzeże już różnicę, dla reszty zaś ekrany bę
dą wciąż jeszcze równie jasne. Wreszcie,

152
doprowadźmy siłę światła ze ■■■ ^ - n 2 do

: ̂  razy wię-

153 51 n 2 jednostek, a dla wszystkich
150 50

właścicieli oczu normalnych lub opatrzonych 
znośnemi okularami będzie oczywistem, że 
drugi ekran jest jaśniejszym. Widzimy więc, 
że zwiększenie siły podniety świetlnej o

151 ° ° 1 - 2, a dla niektórych o
150
152

- n ‘ 150 n

L n 2 —w2 =  w r n 2 jednostek — nie wy- 
150 7t>

wołuje żadnej zmiany w czuciach. Przepro
wadzając dalej doświadczenie, zmieniając 
podniety, a podstawiając kolejno wszystkie

1 1 j . ,
znajdujące się między ^  a - jedno

stek odchylenia od « 2, znajdziemy wreszcie 
granicę, t. j. takie minimum zwiększenia, 
które w arunkuje zmianę w czuciu.

Czytelnik spostrzegł już zapewne, że ten 
sam szereg doświadczeń doprowadził do dwu 
sprzecznych z sobą wniosków, które mogą 
nie przeszkadzać sobie wzajemnie tylko pod 
tym  warunkiem, że usprawiedliwimy każdy 
z odmiennego stanowiska Otóż, te dwa sta
nowiska w kwesty i tych samych doświad
czeń są: interesem fizyka oraz interesem psy
chologa. Dla obu badaczów jest oczywistem, 
że wrażliwość (w najszerszem tego słowa 
znaczeniu) oka ma wpływ na rezultat do
świadczeń. Ale ta  wrażliwość będzie dla 
fizyka kwestyą mniejszej lub większej do
kładności eksperymentu; przypuści on, że 
gdyby istniały bezwzględnie czułe oczy, to 
ogólnik o odwrotnej proporcyonalności kwa- 

| dratów z odległości do siły oświetlenia dałby
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się dowieść zupełnie dokładnie. Przypuszczę- | 
nie to będzie poprawnem, ile że 1) ze stano
wiska energetyki nie podobna zrobić odwrot
nego przypuszczenia, t. j. przyjąć, że n 2 je
dnostek światła równie silnie oświetla co i 

lo l
—--i-i- n 2 jedn., w tych samych pozostałych 

IOU

warunkach, a 2) że skoro w tym przypadku,

kiedyśmy zwiększyli n 2 o -jr- n 2, ujawniła

się zależność sądu obserwatora od jego oka, 
to możliwe (nic tem u nie zaprzecza), że w ra
zie nie tak wielkiego zwiększenia ten sam 
czynnik się ujawnił, ale obecnie już dla 
wszystkich obserwatorów.

Dla psychologa zaś, o ile nie ma on jakichś 
specyalnych celów na widoku, zbyt mała 
wrażliwość oka nie będzie okolicznością nie
pożądaną. Każde oko posiada sobie właści
we minimum zwiększania, czyli t. zw. wzglę
dny próg różnicowy. Próg ten zależy nie 
tylko od oka, lecz i od barwy światła, od 
czasu ekspozycyi oka na działanie podniet 
i t. d., ale nie zależy od a ani od n  ani też 
wogóle od odległości i pierwotnej siły świa
tła, o ile odległość lub siła nie przewyższają 
zbyt znacznie normalnych wielkości, wo
bec których zwykliśmy obserwować barwy 
i kształty, lub też nie są od nich znacznie 
mniejsze. Tę niezależność progu różnicy 
stwierdził pierwszy E. H. Weber. Zastoso- 
wując rozmaite wartości zmiennych a i w, 
moglibyśmy dowieść, że w pewnych grani
cach stosunek geometryczny wielkości pod
niet, wywołujących dwa czucia, których in
tensywność jest zaledwie dostrzeżona dla 
danego oka, w pozostałych jednakowych wa
runkach jest wielkością stałą; czyli, że 
względny próg różnicy od warunków, o któ
rych mowa wyżej, jest niezależny. W na
szym przykładzie względny próg różnic jest

w pierwszym razie większy od y^Q~ a niniej

szy lub równy w drugim zaś waha się 
i D

pomiędzy — ■ wyłącznie a -jr- włącznie.* O ou
Bouger np. jako wielkość względnego pro

gu różnic podaje liczbę 1/64, ') Vołkmann
7,oo2) i t. d.

’) „Traite d’ optique sur lagradation de la lu- 
raiere par Lacaille“. 1760.

Powyżej opisaną metodę znalezienia pro
gu Fechner nazwał metodą ledwo dostrze
galnej różnicy, potem przechrzczono ją  na 
metodę zmian minimalnych; obie nazwy 
wskazują, że względny próg różnic jest pew- 
nem minimum. Metod podobnych, polega
jących na planowem wywoływaniu czuć roz
maicie uszeregowanemi grupam i jednakich 
jakością lecz różnych wielkością podniet, 
jest więcej. Przytoczę: metodę przepoławia- 
nia, metodę błędnych i słusznych wypadków 
i t. d. Zagadnienie, któremu służą, W undt 
nazwał problematem ujęcia intensywności 
czuć. Nazwa całkowicie dowolna,3) na ra 
zie przez inną nie zastąpiona. Gdyby wy
razy „czułość", „wrażliwość" miały ściśle 
określoną treść (dotychczas używałem tych 
słów w możliwie najszerszem znaczeniu), 
możnaby wprowadzić nazwę np. kwestyi 
czułości zmysłów, ale dotychczas nie zdobyli 
się na to nawet Niemcy, którzy posiadają 
w tej materyi wiele utartych terminów o wy
raźnych znaczeniach, jak np. „Reizempfind- 
lichkeit1' , 4) „Reizempfanglichkeit“ 5) i w. in. 
Zresztą, psychometry a, t. j. ta  część psycho
logii, która posługuje się mierzeniem, prze
kracza w wielu punktach zakres niniejszego 
problematu.

Problem at ten, zrodzony, jak  widzieliśmy, 
przez badania fizyków, jest na dziś jednym 
z najbardziej odosobnionych w psychologii; 
zajmuje się bowiem takiemi „ujęciami11, bu
duje takie prawa, które nie wchodzą w kon
tak t zupełnie niemal z teoryami psycholo- 
gicznemi innych dziedzin. Liczne odchyle
nia, częste w praktyce laboratoryjnej od praw 
Webera lub Merkla tłumaczy się dotąd ogól
nikowo niewiadomemi sprawami fizyologicz- 
nemi. A więc: psycho-neurologicznemi — 
niedyspozycyą psychologiczną, wahaniem 
napięcia uwagi i t  p., lnb też sprawami, któ
re zaszły zapewne w ciele badanego ustroju 
(np. człowieka) poza systemem nerwowym.

2) Fechner „Elemente der PsychophysikK, 
Lipsk, 1889.

3) Ponieważ to zagadnienie l-o nie obejmuje 
niektórych kwestyj ujęć (Auffasungen) intensyw
ności czuć, i 2-o obejmuje nie tylko kwestye in
tensywności.

*) Odwrotność wartości progu podniety dla da
nej jednostki.

5) Wartość szczytu podniety.
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Drugi wypadek zachodzić może np. w razie 
sprawdzania prawa Webera dla czuć dotyku. 
Doświadczenie to można zrobić w ten spo
sób, że ciężarki różnej wagi, lecz opatrzone 
spodem jednakowej wielkości i formy, kła
dzie się wielokrotnie na to samo miejsce da
nej części ciała (np. danego palca), opartej
0 nieruchomą podstawę. (Nawiasem, gdyby 
palec nie był oparty, doświadczenie doty
czyłoby nie dotyku lecz czuć mięśniowych
1 dotykowych lub tylko pierwszych x). Otóż 
w tych doświadczeniach odchylenia od pra
wa może powodować zmiana wielkości od
kształcenia i współczynnika sprężystości2) 
miękkich części palca, położonych przy tej 
części powierzchni nadskórka, na który od
działywamy ciężarkiem — i w to w ciągu 
krótkiego czasu (np. kwadransa), w ciągu 
którego odbywało się doświadczenie. Zmia
na ta  warunkuje czas ruchu naciskającego 
ciężaru, a więc i przyśpieszenie—a co zatem 
idzie -  siłę uderzenia. A zmiany tej każdora
zowo stwierdzić ani zmierzyć nie umiemy.

Co prawda, we wszystkich chyba doświad
czeniach psychologicznych zwalamy pewne 
zjawiska na karb czynników nieznanych. 
Ale w powyższych wszystkie odchylenia | 
w ten sposób tłumaczymy.

W spomniane eksperymenty m ają ogrom
ne znaczenie historyczne: one to zapoczątko
wały w Niemczech ruch w psychologii, k tó
rego rezultatem było przeciwstawienie współ
czesnej nowej psychologii—psychologii m e
tafizycznej Herbarta, Schopenhauera i in. 
Zdaje się, że przeważnie z powodu tego zna
czenia otoczono tę dziedzinę wielką pieczoło
witością. Aparaty używane tu taj są liczne 
i pomysłowe. W  powyżej opisanem doświad
czeniu nad dotykaniem ciężarków nie k ła
dzie się na skórę, lecz na specyalną wagę ci
śnień, która, poz:i innemi stronami dodatnie- 
mi, ma również i te, że eliminuje do pewne
go stopnia zmiany w przyśpieszeniu nacisku. 
Obok fotometru postawiono przyrządy Mas- 
sona, Delboefa i t. d.

‘) P. „Beitrage zur Analyse der Unterschieds- 
empfindlichkeit" G. E. Mullera i Lillie J. Mar
tina, Lipsk, 1899, gdzie czucia mięśniowe bada
ne są niezależnie od dotykowych.

2) P. A. Witkowski „Zasady fizyki11, Warsza
wa, 1892, rozd. IX.

§ 3. Wiadomo, jak zdumiewająco do
kładne wyniki osiągnęli ze swych badań 
astronomowie. Przepowiadają bezwzględnie 
zjawienia się, zaćmienia ciał niebieskich z do
kładnością kilku sekund. Spostrzeżenia, pro
wadzące do tak precyzyjnych rezultatów mu
szą być oczywiście robione nader ściśle. 
Jednym  z punktów wyjścia dla badań astro
nomicznych jest fakt, że dane ciało niebie
skie przeszło w danym momencie przez pe
wną prostą, zajmującą określone względem 
ziemi położenie. Linię tę określają zapomo- 
cą włókien, krzyżujących się w polu widze
nia teleskopu. Ponieważ badacz nie może 
jednocześnie patrzeć na gwiazdy i na zegar, 
więc musi uciec się do jakiegokolwiek środ- 

j  ka pomocniczego. Takim środkiem jest mię
dzy innemi „metoda oczu i uszu". Astronom 
słucha od pewnej chwili (kiedy wie, że mo
m ent obserwacyjny niezadługo nastąpi) ude
rzeń wahadła zegarowego i patrzy przez te*- 
leskop. Ma więc zwróconą uwagę równo
cześnie na dźwięki zegaru (liczy je) oraz na 
włókna i ruch ciała obserwowanego. Oka
zało się, że tak nastawiona uwaga zachowu
je się bardzo rozmaicie. Zdarza się, że ba
dacz widzi dwie gwiazdy zamiast jed n e j1), 
lub też wyznacza chwilę przejścia gwiazdy
0 przeszło sekundę później lub wcześniej niż 
inny badacz. Przyczem stwierdzono, że wo- 
góle często wyniki obserwacyi tegoż zjawi
ska astronomicznego przez dwu różnych lu
dzi różnią się o dziesiąte części sekundy.2) 
W ten sposób dokonali znowuż odkrycia psy
chologicznego — astronomowie. Od tego 
prymitywnego dla psychologii eksperymen
tu, wykazującego, że dźwięki i promienie 
świetlne, działając równocześnie na odpo
wiednie organy czuć u tegoż osobnika — nie 
zostają równocześnie uświadomione, psycho
logia przechodzi do zmierzenia różnicy cza
sowej. Metoda oczu i uszu nie wystarcza, 
wykazuje bowiem jedynie tę różnicę, która 
zachodzi między spostrzeżeniami dwu jakichś

:) Tageblattder Naturforscherversammlung zu 
Speyer, 1861, str. 25.

2) Zadaleko zaprowadziłoby wyjaśnianie w tem 
miejscu, co czyni astronom, jeśli zobaczy ciało 
niebieskie w miejscu skrzyżowania się włókien 
w czasie pauzy między dwu uderzeniami wahadła,
1 w jaki sposób oblicza ułamki sekundy.
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astronomów. Stwierdza tylko, że np. błąd, 
który popełniał Robertson — jeśli przypuści
my, że jego kolega Main nie popełniał błę
dów tego typu—wynosił w 1840 r. 0,15 sek. 
opóźnienia, zaś w 23 lata później 0,7 sek. po- 
śpieszności. Ale Main mógł również popeł
niać błędy.

Wobec tego, psychologia włącza tę m eto
dę do ogólniejszej „metody komplikacyj“. ( 
Ta ogólniejsza metoda posiada dyscypliny, i  

usuwające niedogodność, zawartą w jej astro
nomicznym pierwowzorze, — i w tym celu 
(obok innych) posługuje się ostatnim wyra
zem rozwoju techniki, „aparatem wahadło
wym do doświadczeń kom plikacy jnych lub  
też cokolwiek mniej dogodnym „zegarem 
koinplikacyjnym“. W  zegarze tym rolę cia
ła niebieskiego odgrywa czarna skazówka, 
poruszająca się jednostajnie na białem tle 
tarczy w kierunku zwykłym. Niezwykłą na
tomiast cechą tego zegara jest bardzo do- ! 
kładne zastosowanie doń udoskonalonego 
mechanizmu t. zw. budzików: każdemu po
łożeniu skazówki może towarzyszyć krótki, 
głośny dzwonek (uderzenie w bębenek, stuk 
i t. d.), Osoba doświadczana nie wie, na ja 
ki punkt obwodu tarczy nastawiony jest 
dzwonek, a kiedy ów sygnał usłyszy winna 
zauważyć, w jakiem położeniu znajdowała 
się (jaką kreskę wskazywała) w tej chwili 
strzałka. Ciekawe, że osoby zapytane o to, 
często odpowiedzieć ńie umieją, wypowia- j 
dając jedynie oświadczenie, że w chwili 
dźwięku widziały skazówkę gdzieś w polu 
wycinka np. 15°. Trzeba wtedy doświad
czenie powtarzać kilkakrotnie. Ażeby jednak 
podczas dłuższego eksperymentowania uwa
ga się nie wyczerpała, posługują się dość 
skomplikowanym aparatem, który umożli
wia osobie doświadczanej zachowanie skupie
nia. Opisywać ów przyrząd bez pomocy ry 
sunku byłoby dość trudno; zadowolę się 
wzmianką, że stosując to udoskonalenie moż
na oznaczać położenie skazówki, nie wodząc 
oczyma po obwodzie kręgu. Skazówka za
kreśla więc wielokrotnie koło i tyleż razy 
rozlega się dźwięk krótki. Teraz badany od
powiada, że w danem położeniu strzałki sły
szał dzwonek. Okazuje się, że w rzeczy sa
mej w chwili powstania sygnału strzałka j  

nie doszła jeszcze do wskazanego subjektyw- 
nie punktu (zachodzi błąd zwany „pozytyw- |

nym “) lub też, że już zdążyła przejść przez 
ów punkt („błąd negatywny'*). Oznaczamy 
kąt błędu, a znając szybkość ruchu strzałki— 
czas błędu. Ponieważ błąd zależy od uwa
gi, więc też nie można go traktować w oder
waniu od tych przynajmniej czynników,
0 których wiemy, że wpływają na stan uwa
gi: od czasu obrotu czy szybkości ruchu, dłu
gości skazówki i promienia tarczy, ilości ob
rotów i t. p. Największy zaobserwowany 
błąd (w doświadczeniu udanem, t. j. kiedy 
badany wogóle był w stanie dać jakąkolwiek 
odpowiedź) równa się (według W undta) 
mniej 0,12 sek. w razie 6 do 8 sek. czasu ob
rotu i 25 cm długości strzałki. Błąd może 
równać się i zeru, i to w dwu przypadkach. 
Popierwsze, jeśli—jak się łatwo domyśleć — 
czas obrotu jest dość wielki czyli szybkość 
ruchu wystarczająco mała; dla niektórych 
osobników wystarcza już 9 sek. obrotu. Po- 
drugie — co trudniejszem byłoby do przewi
dzenia — jeśli szybkość jest nie zaduża ale
1 nie zamała: jeśli czas obrotu równa się, za
leżnie od osobnika, 2 do 5 sek. Dzieje się to 
w związku z ogólną zasadą, że w razie małej 
prędkości ruchu strzałki robimy zwykle błę
dy negatywne (np. w razie 6—8 sek, obrotu, 
jak  wyżej), w razie większej szybkości pozy
tywne. Otóż w punkcie granicznym pomię
dzy błędami obu kategoryj zachodzi ów dru
gi przypadek braku błędu.

Doświadczenie można dowolnie kompliko
wać. Jeżeli zegar jest odpowiednio przysto
sowany, można, nie przerywając ruchu strzał
ki, zmieniać szybkość. W tedy błędy wzra
stają. Dla wielu pomiarów tego rodzaju 
za jednostkę czasu przyjmuje się sigmę 
(a =  0,001 sek.), a doświadczenie wykazuje 
błędy wielkości np. 10,2 a. Astronomowie, 
pracujący z teleskopem, mogą w dogodnych 
warunkach popełniać błędy, wynoszące za
ledwie około 0,1 sek.

§ 4. Ujrzeliśmy, że fizyka i astronomia 
podzieliły się z psychologią prawem posiada
nia tych eksperymentów, które wykazują, że 
badając pewne zjawiska, popełniamy błędy 
zupełnie niezależnie od mniejszej lub wię
kszej dokładności, z którą wykonywamy te 
eksperymenty. Fotometrycznych i astrono
micznych doświadczeń, o których wyżej, mi
mo wszystkie wysiłki, nie można dokonać 
bez błędu. Dopiero psychologia o tyle się
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tym  doświadczeniom przysłużyła, że zacho
dzące złudzenia zmierzyła i tym sposobem 
określiła przybliżenie słuszność tam tych po
miarów. Zresztą zasługa ta  przypada prze- 
dewszystkiem nie psychologom, lecz samym 
fizykom i astronomom, którzy dla swego 
praktycznego użytku zrobili przygodnie sze
reg odkryć psychologicznych. Błędy w ten 
sposób usunięte są kategoryą zjawisk, które 
zazwyczaj nazywamy subjektywnemi, t. j. 
faktami, o których niema sensu mówić, 
o których nigdy nie mówimy, nie uwzględ
niając jednocześnie osobnika, którego doty
czą; np. astronoma Maina lub Robertsona. 
Następnie, oczywiście, możemy te indywidua 
kategoryzować, tworzyć z nich klasy; a każ
da klasa będzie posiadała pewne właściwości 
subjektywne. Nadając takie znaczenie w y 
razowi „subjektywny “, możemy określić psy
chologię, jako naukę, objaśniającą powsta
wanie zjawisk subjekty wnych. Takiemi zja
wiskami nie są bynajmniej wyłącznie złudze
nia i inne błędy. Owszem, wszystkie bez 
wyjątku strony psychologiczne traktować 
można wyłącznie w związku z pewnymi 
osobnikami, i dlatego wszystkie są subjek
tywne. Ten ostatni wyraz ma kilka innych 
znaczeń, mających niejakie z powyższą tre 
ścią tego słowa podobieństwo. Mówimy np. 
o poglądach, nie mających uznania powszech
nego, że są subjektywne, chociaż autor lub 
wogóle zwolennik takiego poglądu może nas 
w związku z samym poglądem zupełnie nie 
interesować. Dalej, wiadomo np., że na na
czynie sześcienne ze szkła możemy patrzeć 
przez boczną ściankę skośnie w dół pod ta 
kim kątem, że nie będziemy widzieli dna — 
jeśli naczynie jest próżne, natom iast część 
dna zobaczymy — po napełnieniu naczynia 
wodą. To zjawisko „podniesienia się“ dna 
jest powszechnem, brak tego zjawiska oba
lałby zasadę optyczną Descartesa, a więc 
twierdzenie fizyki; mimo to Goethe zalicza 
je do subjekty wnych. *) Mimo wieloznacz
ności tej nazwy nieporozumienia zdają się 
być niemożebne; n ik t nie zaliczy chyba po
wyższego doświadczenia Goethego do ekspe
rymentów psychologicznych. Kwesty a ta

*) Entwurf einer Farbenlehre, tom 35 „Dziełu 
w wyd. Kalischera, Berlin u Hempla, str. 138,
p. 188.

jest jednak o tyle bardziej, niżby się zdawać 
mogło, skomplikowana, że można ją trakto
wać wyłącznie ze stanowiska historycznego. 
Tenże sam Goethe np. twierdzi, że zjawisko 
rozkładania się promienia słonecznego, prze
chodzącego przez pryzmat, na promienie wi
dmowe (barwne) wogóle nie zachodzi. Zja
wia się tylko obraz „niegotowy“, t. j. zależny 
od położenia ekranu, na który pada. Owo 
widmo nie jest nieprzerwanym szeregiem 
barw, ponieważ barwy graniczą z sobą nie
jasno. I  autor Fausta pyta w bardzo ostrej 
polemice, zwróconej przeciwko Newtonowi: 
skąd wzięły się przerwy pomiędzy barwami 

i w idm a?1) W ynikałoby stąd, że, wobec nie
zgodności zdań obserwatorów, fizyka musi 
i tu taj przyzwać do pomocy eksperyment psy
chologiczny. Psycholog znalazłby zapewne 
w przyszłości doskonalsze metody wyjaśnie
nia błędu (któremu uległ Newton, Goethe lub 
obadwaj), ale naprzód powtórzyłby doświad
czenie fizyka, i w ten sposób należałoby za
liczyć eksperyment Newtona i do psycholo
gicznych. Ale do tego nie przyszło. Później
sze doświadczenia, a nawet już w części 
wcześniejsze, np. chociażby odkrycie promie
ni ultraczerwonych przez Herschla w r. 1800 
(Goethe wydał swoję „Fahrbenlehre" w ro
ku 1810), rozstrzygnęły spór rzecz Newtona. 
Zastosowanie do obserwacyi i tw orzenia2) 
widma soczewek achromatycznych, aparat 
Helmholtza do mieszania barw i t. p. usu
nęły wszelkie wątpliwości. Na razie więc 
przynajmniej nie istnieje kwestya subiekty
wności zjawiska, o które chodzi, i psycho
logia wkroczyła tu  co prawda, lecz z innego 
końca. Gdyby jednak tych odkryć nie do
konano, zarzut Goethego trw ałby może w ca
łej pełni. W pewnym więc momencie h i
storycznym doświadczenie fizyczne Newtona 
kwalifikowało się do zaliczenia go do psy
chologicznych; dzisiaj zaś już się do tego nie 
nadaje. Wręcz przeciwnie wyrazić się można 
o doświadczeniach podanych w §§ 2 i 3.

A. Spitzbartk.
(ON)

:) Taż rozprawa i wydanie, szczególniej str. 
358— 9, p. p. 86 —9.

2) Achromatyczny systemat soczewek Huy- 
gensa.
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WSPOMNIENIA 

Z MIĘDZYNARODOWEGO ZJAZDU 

BOTANIKÓW.

Hasło łączności międzynarodowej, które 
coraz częściej rozbrzmiewa na rozmaitych 
polach życia społecznego, dotychczas najsil
niejszy oddźwięk znajduje w szeregach ludzi, 
pracujących naukowo. Solidarność między
narodowa uczonych powinna być wzorem 
solidarności społecznej. Jeżeli oderwiemy się 
na chwilę od spraw politycznych, gdzie do
tąd w całej pełni kwitnie zasada „oko za 
oko“, gdzie częstokroć dla zaspokojenia am- 
bicyi niewielkiej garstki, stojącej u steru na
wy państwowej, lub też interesów małej g ru 
py osób poświęca się całe hekatomby ludz
kie, gdzie odbywa się nieraz systematyczna 
polityka ucisku i podsycania waśni narodo- | 
wościowych, to z zadowoleniem możemy 
stwierdzić fak t pokojowego współdziałania 
uczonych, przedstawicieli częstokroć wrogich 
politycznie narodów, pomagających sobie 
wzajemnie w rozstrzyganiu zagadnień na
ukowych i pracujących wytrwale w imię 
wspólnego ideału prawdy i dobra ludzkości. 
Ta właśnie dobrze zrozumiana potrzeba soli
darności międzynarodowej powołała do ży
cia zjazdy specyalistów, na których załatwia
ją  się sprawy, obchodzące ogół pracowników 
danej gałęzi wiedzy, odbywa się ożywiona 
wymiana myśli w formie różnorodnych od
czytów, zaznajamiających zwięźle z najśwież- 
szemi wynikami badań, a wreszcie zapozna- I 
nie się osobiste i miłe spędzenie czasu w gro
nie towarzyszów pracy naukowej.

Pod tem właśnie hasłem — „viribus uui- 
tis“ — odbył się ostatni, Il-g i z kolei zjazd 
międzynarodowy botaników w Wiedniu od 
11 do 18 czerwca 1905 r. pod przewodnic
twem profesorów J . W iemera i R  v. W ett- 
steina.

W dzień otwarcia zjazdu po zwykłem za
gajeniu przez prezesa i szeregu urzędowych 
przemówień przedstawicieli państwa, miasta, 
Akademii, uniwersytetu wiedeńskiego oraz 
paryskiego biura kongresowego, nastąpił 
wykład treści ogólnej, który tym  razem

przypadł w udziale prof. Reinekemu (z Kie- 
lu), autorowi „Filozofii botaniki11, znanemu 
wyznawcy kierunku neowitalistycznego. Mó
wił on „O hypotezach, założeniach i zagad
nieniach w biologii11 — mówił rzeczy znane, 
poruszając stare, jak świat aforyzmy, że za
wsze należy odróżniać fakty ściśle spraw
dzone od założeń i hypotez, kierując ponie
kąd wodę rozumowań na swój młynek wita
li styczny.

Jak  człowiek prywatny wtedy jest dopiero 
sobą, gdy zrzuca szaty odświętne i z zapa
łem zabiera się do pracy, w którą wkłada ca
łą duszę, tak samo i na zjeździe dopiero po 
odbyciu niezbędnego, a mówiąc nawiasem, 
nudnego obrzędu otwarcia, zadrgało życie 
na posiedzeniach specyalnych, gdzie w szere
gu ciekawych odczytów starano się zaznajo
mić słuchaczów z najnowszym stanem badań 
w pewnych dziedzinach.

Takim ciekawym i bardzo wszechstronnie 
opracowanym tematem była „Ilistorya roz
woju flory Europy od czasów epoki trzecio
rzędowej".

Najpierw prof, Penck (z Wiednia) dał 
krótki rzut oka na czysto geograficzną stro
nę zagadnienia, zwracając uwagę na rezul- 

! taty  własnych badań w Alpach; dowodzi on,
J  że Europa środkowa na początku epoki trze

ciorzędowej przebyła aż 4 okresy lodowe je 
den po drugim. Prof. Engler (z Berlina),

I autor klasycznego dla geografii dzieła „Ent- 
wickelungsgeschichte der Pflanzenwelt seit 
Tertiarzeit“ mówił o kwestyach zasadni
czych pochodzenia i rozwoju flory, o rozsie
dleniu gatunków teraz i dawniej, o endemi- 
zmie i innych ogólnych zagadnieniach fito- 
geografii. Po tym  wstępie ogólnym nastą- 

! piły odczyty specyalne, dotyczące historyi 
rozwoju flory na pewnych terytoryach.

Prof. Gunnar Anderson (ze Stockholmu) 
przedstawił dzieje rozwoju flory Skandynaw
skiej. W rozwoju tym rozróżnia on 6 okre
sów florystycznych, którym nadaje nazwy 
według charakterystycznych roślin — okres 
dębika (Dryas octopetala), brzozu, sosny, dę- 

! bu, buku i świerku. Zwrócił on uwagę na 
| bardzo ciekawy fakt, że w ostatnim okresie 
i  na półwyspie Skandynawskim nastąpiło 
j  znaczne obniżenie się tem peratury lata. Wy- 
j  kład był świetnie ilustrowany obrazami zbio- 
I rowisk roślinnych Skandynawii.
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Znany badacz torfowisk Europy środko
wej dr. C. W eber (z Bremy) zobrazował sto
sunki rozwoju flory na niżu Niemieckim. 
Zwraca on uwagę, że w Niemczech udało się 
stwierdzić fakt istnienia kilku epok lodo
wych, niema jednak śladów istnienia bar
dziej ciepłego klimatu w tak zw. okresie „li- 
torynowym “.1) Zato możemy twierdzić, że 
klim at Niemiec odznaczał się stosunkowo j 

większą suchością tak, że niektórzy uczeni j 

nazywają go wprost klimatem stepowym. ! 
W edług Webera, nie należy jednak przypu- j  

szczać, że w owym okresie na niżu Niemiec- | 
kim rozciągały się typowe stepy takie, jakie | 
widzimy na południu Rosyi, dla wytłuma- I 
czenia niektórych faktów dość przyjąć, że 
niektóre rośliny i zwierzęta stepowe m ogły j 

wówczas dalej i łatwiej posunąć się na za- j  

chód, gdzie przechowały się obecnie ich śla- | 
dy. Rzecz ciekawa, że według badań W ebe
ra  świerk w Niemczech północnych osiedlił ! 
się znacznie wcześniej niż w Skandynawii, i  

a mianowicie pod koniec okresu dębu, tym 
czasem do Skandynawii według badań G-. An
dersona dostał się dopiero w najnowszych 
czasach (w geologicznem znaczeniu), posu
wając się i dotąd na południo-zachód i zdoby
wając wciąż nowe stanowiska. W eber zwra
ca również uwagę, że należy być nadzwyczaj 
ostrożnym w przyjmowaniu pewnych roślin 
charakterystycznych za pozostałości epoki 
lodowej; dowodzi on np., że niedawno zna
lezione stanowisko brzozy karłowatej (Betu- i 
la nana) w okolicach Bremy jest nowszego 1 
pochodzenia, gdyż krzewina ta rośnie tam 
dopiero od jakichś lat 30-u.

Dopełnieniem tego obrazu rozwoju flory 
niemieckiej był odczyt prof. O. Drudego 
(z Drezna) o rozwoju flory na wyżynach po
łudniowych Niemiec. W ykazał on, jak z do
kładnego zbadania flory obecnej i porówna
nie z szatą roślinną krajów sąsiednich można 
wyciągnąć wnioski o czasie jej powstania 
i kierunku wędrówek pewnych typów roślin.

W końcu prof. J . B riąuet (z Genewy) wy-

x) W rozwoju morza Bałtyckiego w epoce po- 
lodowcowej rozróżnić można 3 stadya: yoldiowe 
morze słone (Yoldia-Meer), ancylusowe słodko
wodne jezioro (Ancylus-See) i litorynowe słone 
morze (Litorina-Meer). Nazwy te pochodzą od 
nazw charakterystycznych muszelek Yoldia arcti- 
ca, Ancylus fluyiatilis i Litorina baltica.

łożył stan dotychczasowych badań nad hi- 
storyą rozwoju flory Alp zachodnich w zwią
zku z badaniami geografów nad okresami 
lodowemi w Europie środkowej.

W ścisłym związku z tą  kwestyą, opraco
waną w ten sposób siłami zbiorowemi, zosta
ły jeszcze niektóre odczyty wygłoszone w in 
ne dni kongresu lub też na posiedzeniach 
„Wolnego zjednoczenia botaników systema
tyków i geografów" (Freie Vereinigung der 
systematischen Botaniker und Pflanzenge- 
ographen), którego zjazd doroczny odbywał 
się jednocześnie ze zjazdem międzynarodo
wym, a mianowicie: prof. L. Adamowica 
(z Belgradu) „O rozwoju flory półwyspu Bał
kańskiego od czasów epoki trzeciorzędowej 
„O fitogeograficznem znaczeniu i podziale 
półwyspu Bałkańskiego11, prof. Willego 
(zChrystyanii) „Opierwiastkach arktycznych 
we florze Norwegii11, G. Tanfiljewa (z Pe
tersburga) „O stepach R o s y ip r o f .  Palacky- 
ego (z Pragi) „O pochodzeniu flory afrykań
skiej “ i prof. G. Becka von M anagetta (z Pra
gi) „0 znaczeniu flory K arstu dla historyi 
rozwoju flory Europy “.

Z innych działów botaniki przedstawiono 
tego rodzaju zbiorowy zarys badań dotych
czasowych w dwu dziedzinach, a mianowicie 
w kwestyi regeneracyi i asymilacyi. Ogólne 
zagadnienia procesu regeneracyi w świecie 
roślin przedstawił prof. Goebel (z Mona
chium), o przebiegu zaś tego zjawiska w ko
rzeniach mówił prof. Lopriore (z Katanii), 
ilustrując wykład wybornemi obrazami pre
paratów mikroskopowych. Stan badań do
tychczasowych nad asymilacyą u roślin zie
lonych jasno i zwięźle przedstawił prof. H. 
Molisch (z Pragi), o badaniach nad asymi
lacyą roślin pozbawionych chlorofilu refero
wał prof. Hueppe (z Pragi).

W związku z tą kwestyą był drugi bar
dziej specyalny odczyt prof. H. Molischa 
„O barwniku brunatnie (Pheophyceae) i o- 
krzemek (Diatomeae)“. W podręcznikach 
czytamy, że wodorosty te zawierają dwa 
barwniki, chlorofil i fikofein, maskujący zie
leń pierwszego. Molisch jednak dochodzi do 
przekonania, że tego rodzaju podział nie ist
nieje za życia, organizmu, występuje zaś do
piero po jego śmierci. W edług jego zdania, 
w wodorostach tych istnieje tylko jeden 
barwnik, posiadający zdolność asymilacyi,



.Np 14 W S Z E C H Ś W IA T  217

brunatny (pheophyll), k tóry łatwo rozpada 
się, dając chlorofil. Prócz tego badacz wy
mieniony znalazł w tych wodorostach i łatwo 
siniejący barwnik t. zw. leukocyan. Rzecz 
ciekawa, że barwniki, zawarte w ciele gnia- 
zdosza (Neottia Nidus avis) z rodziny storczy
kowych bardzo przypominają barwniki b ru 
natnie.

Duże zainteresowanie wywołał ładnie ilu
strowany odczyt D. H. Scotta (z Kew pod 
Londynem) „0 podobnych do paproci rośli
nach nasiennych flory węglowej “, dotyczący 
bardzo ważnego odkrycia w dziedzinie pale
ontologii roślin.

W  ostatnich czasach nieraz zwracano uwa
gę, że paprocie, znajdowane w warstwach 
paleozoicznych, budową anatomiczną łodygi 
i liści różnią się znacznie od normalnego ty 
pu, zbliżając się pod tym względem do kło- | 
dziniastych (Oycadeae), i znane są pod na- ! 
zwami Lyginodendreae, Medullosae, Cyca- 
doxyleae, Cladoxyleae i inne. W  tych sa
mych warstwach, gdzie są liście owych pa
proci, znajdowano również nasiona i owoce, 
opisywane pod nazw7ami Lagenostoma, Car- 
polithes i inne.

Badania dokładne preparatów mikroskopo
wych wykazały w owych nasionach i liściach 
wspólność budowy niektórych szczegółów, 
jak włoski, gruczołki i t. p. Budowa pyłku 
i pylników przypomina budowę Cycadeae. 
Niedawno udało się znale'ść tego rodzaju na
siona (Carpolithes granulatus Gr.), siedzące 
bezpośrednio na liściach, uważanych dotąd 
za liście paproci — Pecopteris Pluckeneti. 
Wobec tego należy przyjąć, że nie wszystkie 
t. zw. paprocie epoki węglowej i permskiej 
(Aneimites, Sphenopteris, Neuropteris, Pe
copteris i inne) można zaliczyć do tego dzia
łu, gdyż niektóre z nich musimy uważać za 
rośliny nasienne, przedstawiające formy 
przejściowe pomiędzy prawdziwemi papro
ciami (Filices), a kłodziniastemi (Cycadeae). 
Z drugiej strony odkrycie to świadczy, że 
rośliny nasienne zjawiły się na ziemi daleko 
wcześniej, niż dotąd przypuszczano.

Nie będę wyliczał wszystkich wykładów, 
wygłoszonych podczas zjazdu, wspomnę ty l
ko jeszcze o paru ciekawszych.

J . P. Lotsy (zLejdy) przeniósł nas w świat 
mikroskopowy, mówiąc „O wpływie cytolo
gii na system atykę11. Przedstawił on,rezul

taty  badań Strassburgera i jego szkoły, do
tyczące zmiany chromatyny w jądrach i i-e- 
dukcyi chromosomów i zwrócił uwagę na 
znaczenie tych procesów w porównaniu 
z przemianą pokoleń u roślin niższych. Nie
które wnioski tego autora oparte na tej te- 
oryi znane są czytelnikom „W szechświata“ 
z przekładu odczytu p. t. „Pokolenie X  i po
kolenie 2X 11.1)

Z bogatym światem przyrody zwrotniko
wej i warunkami pracy naukowej w insty
tucie botanicznym w'Buitenzorgu na Jawie 
zapoznał członków zjazdu GL Hochreutiner 
(z Genewy), ilustrując odczyt ciekawemi ob
razami. Ogród i pracownia tamtejsza, po
zwalająca mieć na miejscu ogromnie bogaty 
materyał do badań, posiada dla rozwoju bo
taniki znaczenie pierwszorzędne, takie, jak 
np. stacya biologiczna w Neapolu dla rozwo
ju  zoologii.

Ostatni zjazd botaników dokonał ważnego 
dzieła—ustalenia nomenklatury. Sprawę tę 
poruszył poprzedni zjazd, który odbył się 
w Paryżu w r. 1900, przekazując ją  komisyi 
międzynarodowej, która w ciągu kilku lat 
zebrała odpowiedni materyał i przedstawiła 

•go do rozstrzygnięcia zjazdowi w Wiedniu. 
Prawo głosowania w decyzyi ostatecznej 
mieli tylko członkowie komisyi międzynaro
dowej, wnioskodawcy, którzy zawczasu wy
stąpili z odpowiedniemi projektami i przed
stawiciele towarzystw i instytucyj botanicz
nych. Godziny popołudniowe przez cały 
czas trwania kongresu były poświęcone de
batom nad tą sprawą, która szczęśliwie zo
stała doprowadzona do końca, wprowadza
jąc pewne stałe zasady, gdyż od czasu ko
deksu Decandollea „Lois de la nomenclature 
botaniquew (1867), (który nie był uświęcony 
powagą zjazdu międzynarodowego) wyszedł 
na jaw cały szereg niedokładności, które po
zwalały niektórym botanikom iść w tej spra
wie swoim dworem. Za punkt oparcia dla 
wszystkich spraw dotyczących pierwszeń- 

| stwa (priorite) nazwy przyjęto wydanie dzie
ła Linneusza „Species plantarum “, t. j. 
r. 1753. Dyagnozy nowych gatunków po-

!) Patrz Wszechświat T. XXIV. 1905. Str. 
593.
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winny być ogłaszane przedewszystkiem po 1 
łacinie, bardziej szczegółowe opisy mogą być j 

dodane i w innych językach europejskich.
Nie obeszło się jednak bez „liberum veto“. 

Rolę krewkiego szlachcica na sejmiku ode- i 
grał dr. Otto Kuntze, ogłaszając ustnie 
i w druku protest przeciw „nieprawidłowo
ściom" w działalności komisyi i uznając 
przez to zjazd obecny za „niekom petentny41 
w tej sprawie. J)

P. Kuntzemu, autorowi 4-tomowego dzie
ła: „Revisio generum plantarum 11 i innych 
dotyczących tej kwestyi, nie można odmówić 
kompetencyi w sprawach nomenklatury. 
Stało się jednak z nim to, co często dzieje ! 
się ze specyalistami, że sprawy ogólne widzą ] 
pod wązkim kątem swej specyalności. Psy- I 
chologicznie łatwo zrozumieć, że jeżeli ktoś, j 
jak ów oponent, włożył ogrom benedyktyn- j 
skiej pracy w rewizyę nazw, to chciałby, że- j  

by rezultaty jego poszukiwań były przyjęte 
przez ogół. Należy jednak zwrócić uwagę, 
że sprawa ta, której szybkie załatwienie ma 
ważne znaczenie dla ułatwienia rozumienia 
się wzajemnego w pracy naukowej, jest wła- { 
ściwie nie tyle sprawą naukową, ile formal- | 
ną. Chociażby więc ktoś na zasadzie źródło
wych badań dowiódł, że większość roślin 
w rozpowszechnionych obecnie pracach nie- -| 
słusznie nosi pewną nazwę, to  zastosowanie 
wyników tych poszukiwań archiwalnych dla i 
postępu wiedzy mogłoby się stać tylko prze- j  

szkodą, boć nie jest rzeczą tak  łatwą wyrzu
cić z pamięci cały szereg nazw starych, któ
re wiek cały przetrwały bez zmiany i zacząć 
w imię praw historycznych nazywać rzeczy 
inaczej. Nic więc dziwnego, że zjazd w tej 
sprawie stanął na stanowisku wygody, sta
rając się ustalić na przyszłość zasady nomen
k latury  w ten sposób, żeby nie wprowadzać 
zbyt wielkich zmian w tem, co już istnieje, 
do czego przywykliśmy wszyscy.

W ypracowane na zjeździe praw idła doty
czą tylko wyższych roślin Przyszły zjazdy

ł ) Dr. Otto Kuntze. Protest gegen den voll- 
machtswidrig arrangierten und wegen vieler Un- 
regeltnassigkeiten inkompetenten Nomenclatur- 
Kongres auf dem internationalen Botaniker-Kon- i 
gress in Wien nebst Kritik der atirftigen Re- j 
sultate der internationalen Kommision und Vor- ' 
schlag zu einem baldigen kompetenten Kongress. j 
San-Remo, 1905.

który ma zebrać się w roku 1910 w Brukseli, 
ma nadać sankcyę ostateczną prawidłom do- 

| tyczącym nomenklatury roślin niższych oraz 
kopalnych, a także ustalić nomenklaturę 
w geografii roślin.

Bolesław Hryniewiecki.
(I)N)

NOWE STUDYA 

NAD HISTOLOGIĄ I  CZYNNOŚCIĄ 

GRUCZOŁU GAZOWEGO I  OWALU 

W PĘCHERZU PŁAW NYM RYB 

KOŚCISTYCH.

Pani Karolina Reis i prof. Józef Nussba- 
urn ogłaszają w „Anatomischer Anzeiger"* 
dalszy ciąg swych badań nad gruczołem ga
zowym, o których już raz miałem okazyę 
zdawać sprawę we Wszechświecie (ob. .M® 32 
z r. 1905). AV ostatniej swej pracy pp. R. 
i N. zajmują się histologią i fizyologią gru
czołu gazowego i t. zw. owalu u przedsta
wicieli ryb kościstych należących do rodzin 
Ophididae i Percidae. Oddawna już przy
pisywano t. zw. ciału nabłonkowemu pęche
rza rolę wydzielania gazu, lecz nie zbadano 
dokładnie histologii ani fizyologii tego proce
su. Poraź pierwszy J . Muller (w r. 1840) 
opisuje ciało nabłonkowe, jako gruczoł ko
mórkowy, połączony z siatką cudowną (rete 
mirabile) i wydzielający powietrze pęcherza. 
Corning (18881) i Coggi (1886) potwierdzili 

! na drodze badania mikroskopowego swoistą 
i  rolę wydzielniczą ciała nabłonkowego: skon- 
j statowali jego obfite unaczynienie i znaleźli 

między jego komórkami światła przewodów 
| gruczołowych. Badania Moreau (1876) i Hiif- 

nera (1892) nad stroną fizyologiczną procesu 
i wykazały, że hypoteza zwykłej dyfuzyi po- 
| wietrzą poprzez naczynia włoskowate do 
I światła pęcherza nie wystarcza wobec tego, 

że stosunek procentowy tlenu i jego ciśnie
nia cząstkowe (parcyalne) w pęcherzu mogą 
być wyższe niż w powietrzu otoczenia. Po
dług Hiifnera źródłem tlenu są rzeczywiście 
naczynia włoskowate, ale za środek przenoś
ny służą właśnie komórki nabłonkowe, które 
jak  gdyby wypompowują tlen z tych naczyń.



W S Z E C H Ś W IA T 219

Tej problematycznej roli fizycznej ciała na- | 
błonkowego przeciwstawia Jager (1903) jego i  

funkcyę chemiczną. Przypuszcza on, że pod 
wpływem toksyn, wydzielanych przez komór
ki nabłonkowe, giną ciałka krwi w naczy
niach włoskowatych i ze szczątków krwinek 
wydziela się w znacziiej ilości -tlen wolny. 
Coś podobnego opisywali autorzy w poprzed
niej swej pracy (ob. J\[° 32 r. z.). U Macro- 
poda viridi-auratus. podług p. Reis i prof. 
Nussbauma w niektórych miejscach w na- 
czyniach krwionośnych gruczołu widać szcze- j  

gólne ciało ziarniste, zapewne produkt roz
padu ciałek krwi, z tego, podług autorów, 
należy przypuszczać, że tworzenie się wy
dzieliny gazowej w otaczających komórkach 
gruczołowych odbywa się kosztem rozpada- I 
jących się krwinek. Gaz wydziela się w za- 
rodzi komórek gruczołowych w postaci pę
cherzyków, które łączą się w większe pęche- 
rze i zapewne pod działaniem zwiększonego | 
ciśnienia gazowego wstępują do światła pę- i  

chór z a pławnego. Ale prócz tego rozpadu 
ciałek krwi autorowie opisują rozpad samych 
komórek nabłonkowych i jego produkt — 
masę ziarnistą lub kłaczkowatq, w światłach 
kanalików gruczołowych i w świetle pęche
rza, i dalszą przemianę chemiczną tej masy, 
dającą właśnie zawartość gazową pęcherza.

Ciekawie pod względem budowy i funkcyi 
przedstawia się gruczoł gazowy pęcherza ryb 
z rodziny Ophididae. Sam pęcherz ryb tych 
jestto podłużny worek zwężający się ku ty- i 
łowi i tępo zakończony. U oddzielnych g a 
tunków różni się (podług Mullera) obecno
ścią lub brakiem części kostnych w swej 
ścianie.

Pod względem histologicznym pęcherz 
Ophididae podobny jest do pęcherza Fiera- 
sfer, opisanego przez Bykowskiego iNussba- j 

uma. Ściana jego składa się z trzech błon 
i z warstwy nabłonku wyściełającej światło ! 
jego. Błona zewnętrzna zawiera falisto prze- j  

biegające pęczki włókienek, które tworzą i 
dwie warstwy: jednę równoległą z osią po- j  

dłużną pęcherza, drugą — warstwę obwodo
wą; w niektórych miejscach warstwa podłuż- ; 
na leży nazewnątrz, a włókna obwodowe po | 
stronie wewnętrznej, w innych znowu rzecz j 
się ma przeciwnie. Między włókienkami 
leżą liczne komórki z jądram i pałeczkowate- 
mi. Włókienka te barwią się podług van i

Giesona na kolor czerwony, nie są więc włók
nami sprężyeiemi, za jakie je uważał Emery. 
Włókna sprężyste, jak tego dowodzi barwie
nie podług W eigerta, tworzą samodzielną 
warstwę graniczną błony zewnętrznej.

Błona średnia składa się z cienkiej war
stwy włókienek, przebiegających obwodowo, 
poczęści też wzdłuż osi pęcherza.

Błonę wewnętrzną tworzą cienkie włókna 
blaszkowate, nie należące ani do grupy włó
kien sprężystych ani klejodajnych, i liczne 
naczynia krwionośne, które w dwu miejscach 
ściany pęcherzowej dosięgają szczególnego 
stopnia rozwoju i tworzą narządy naczynio
we. Za tą skórką naczyniową, wprost ku 
światłu pęcherza zwrócona jest warstwa na
błonka płaskiego, a nabłonek ten na stronie 
brzusznej ku przodowi pęcherza przechodzi 
w wielowarstwowy gruczoł gazowy, który 
w postaci tarczki o formie podkowy sterczy 
ku światłu pęcherza. Pod tarczką tą, pra
wie w jej środku, w cienkiej w tem miejscu 
skórce naczyniowej, znajduje się t. zw. na
rząd naczyniowy przedni (organo vascolare 
anteriore), składający się z żylnej i tętniczej 
siatki cudownej (rete mirabile); z tego narzą
du naczyniowego biorą początek naczynia 
włoskowate gruczołu gazowego. Szczegóło
wy opis unaczynienia narządu tego znaleźć 
można w pracy Bykowskiego i Nussbauma 
w Spraw. Ak. Um. z r  1904. Co dotyczę 
naczyń włoskowatych, to te przebiegają 
w nabłonku w najrozmaitszych kierunkach; 
nie przylegają one ściśle do ścianek kom ór
kowych, tak że tworzą się przestrzenie około- 
naczyniowe, przez które przerzucone są n i
teczki pochodzenia łącznotkankowego, łączą
ce ścianę naczyniową z obwodem komórek 
nabłonkowych.

Końcowe rozgałęzienia naczyń włoskowa
tych wstępują głęboko do ciał komórek, czę
sto dosięgając aż jądra. Wokoło naczyń 
krwionośnych tworzy się w komórkach gru
czołowych obwódka (rąbek, Saum) drobno
ziarnista, którą autorowie wyprowadzają 
z prądów dyfuzyjnych zachodzących w so
kach odżywczych pomiędzy naczyniami wło- 
skowatemi a komórkami gruczołowemi. Roz
miary komórek gruczołowych wahają się 
w szerokich granicach pomiędzy 12 a 80 ij.. 
Komórki większe leżą u podstawy narządu 
nabłonkowego, komórki małe bliżej światła
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pęcherza. Deineke (1904) opisał komórki 
większe u Perca pod nazwą komórek olbrzy
mich; komórki małe podług niego powstają 
z komórek olbrzymich drogą podziału jądra, 
a następnie samego ciała komórkowego. 
Sposób, w jaki Deineke opisuje fragmentacyę 
jądra komórek olbrzymich, dowodzi, podług 
autorów, że obserwował on rozpad jąder 
oraz komórek, jako widomą oznakę czyn
ności wydzielniczej gruczołu. W  celu po 
parcia przypuszczenia tego autorowie opisu
ją  szczegółowo budowę histologiczną komórek 
gruczołowych i zmiany zachodzące w nich 
podczas czynności wydzielniczej.

Zaródź komórek tworzy cienką sieć, bar
wiącą się eozyną na różowo, a barwnikiem 
van Giesona na kolor ciemno-czerwony; 
ziarnka czerwone znajdują się w miejscach 
krzyżowania oddzielnych nitek siateczki. 
Sieć plazmatyczna zgęszcza się w postaci 
płaszcza wokoło jądra albo też wokoło 
ziarnek powstałych z jego rozpadu, oraz 
w postaci promieni idących ku obwodowi 
komórek i dzielących je na pola oddzielne. 
Podczas stadyum spoczynku pośrodku sie
ci plazmatycznej leży prawie okrągłe jądro 
z jąderkiem. Z rozpoczęciem czynności wy
dzielniczej jądro zmienia się w sposób opisany 
przez Deinekego, przybierając postać płato
watą; jednocześnie w jednem lub kilku po
lach wyżej wspomnianych odbywa się pro
ces szczególny. Sieć plazmatyczna rozpada 
się na nieprawidłowe włókna i ziarna, które 
posiadają inne niż zaródź normalna własno
ści barwnicze, gdyż zapoinocą żelaza i hema- 
toksyliny barwią się na czarno, zapomocą 
hematoksyliny Delafielda na ciemno-niebie- 
sko, metodą van Giesona na kolor żółtawy. 
Że ten rozpad zarodzi i metachromazya nie 
są produktem sztucznym, widać z tego, że 
wszystkie części składowe wielu komórek są
siednich pozostają bez zmiany. Jądro  komó
rek wyżej wspomnianych rozpada się na 
drobne ułamki; niciplazm atyczne, które tym 
czasem rozpadły się na części drobne, a osta
tecznie na ziarnka, otaczają się skupieniami 
zarodzi, które tworzą oporną obwódkę woko
ło zawartości ziarnistej. Światło powsta
jącego w ten sposób pęcherzyka tworzy się 
drogą stopniowego posuwania się ziarnek 
ku obwodowi, tak że można napotkać pęche
rzyki, które wcale lub niewiele zawierają

ziarnek. Okrągła forma pęcherzyków, brak 
wszelkiej zawartości płynnej oraz pozostało
ści ziarniste skupiające się w pobliżu ścianek, 
przemawiają za tem, że tu  odbywa się w y
dzielanie gazu jako wynik przemian che
micznych. Pęcherzyki wspomniane znajdu
ją  się często pojedynczo lub w większej ilości 
u obwodu komórki i wskutek ciśnienia wza
jemnego przybierają często postać wielo
ścienną. W  dalszem stadyum  procesu pę
cherzyki zbliżają się coraz bardziej ku obwo
dowi komórki, wypychają jej ścianę, mijają 
obwódkę protoplazmatyczną i wstępują do 
przestrzeni okołonaczyniowych, które ma
ją  więc znaczenie przewodów gruczołowych. 
Często proces rozkładowy nie ogranicza się 
do pojedynczych pól komórki, lecz rozszerza 
się po całem ciele komórkowem, które przed
stawia się jako grudka ciemnych włókien 
i ziarnek. W łaśnie tego procesu rozpado
wego w komórkach nabłonkowych nie chciał 
uznawać Jager — zapewne nie obserwował 
on gruczołu w pełni jego funkcyi wydzielni
czej; łatwo objaśnić to przeoczenie faktem, 
że czynność gruczołowa odbywa się w rzad
kich odstępach pomiędzy dłuższemi okresa
mi spoczynku.

Charakter chemiczny istoty ziarnistej, któ
ra pozostaje po procesie wydzielniczym we
wnątrz gruczołu, przemawia też za przypu
szczeniem autorów. Masa ziarnista nie za
wiera mucyny, gdyż barwienie tioniną i mu- 
cykarminem daje rezultaty ujemne. Analiza 
chemiczna, dokonana przez Vincenta i Bar- 
nesa (1896) wykazała, że istota ziarnista 
składa się przeważnie z nukleoproteidów, 
które jak  wiadomo tworzą głównie cliroma- 
tynę jąder, chociaż często znajdują się też 
w mniejszej lub w większej ilości w zarodzi. 
W  danym  wypadku nukleoproteidy powsta
ją  nie tylko z rozpadu jąder, lecz i zarodzi, 
co widać też z wyżej wspomnianej metachro- 

! mazyi; ziarnka powstałe z rozpadu zarodzi 
| barwią się zapomocą żelazo-hematoksyliny 
; w sposób charakterystyczny dla chroma-

j  f c y n y -
Co dotyczę zawartości gazowej pęcherza, 

to dotychczas zwracano jedynie uwagę na 
stosunek procentowy tlenu. Prócz tlenu zna
leźć jednak można również azot, którego 
obecność trudno objaśnić drogą dyfuzyi 
z krwi, gdyż we krwi, jak wiadomo, niema
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analogicznego z hemoglobiną ciała, zbiera
jącego azot. Gaz ten powstaje więc jedynie 
jako produkt rozpadu komórek nabłonko
wych. Obserwowany przez Jagera i Bykow
skiego i Nussbauma rozpad krwinek w na
czyniach krwionośnych wywiera bez wąt
pienia ważny wpływ na odżywianie komórek 
gruczołowych a więc pośrednio na czynności 
wydzielnicze graczołu. Rozpadłe komórki 
odradzają się drogą podziału amitotycznego 
komórek małych.

Jako drugi narząd, regulujący zawartość 
gazu w pęcherzu w ten sposób, że zmniejsza 
ją w miarę potrzeby, funkcyonuje u Plwso- 
clystae tak zwany owal (Corning), mieszczą- 
cy się po stronie grzbietowej pęcherza, czę
sto ku jego końcowi tylnemu, jak  to ma 
miejsce też u Ophididae. Corning w swoim 
czasie nie zwrócił uwagi na funkcyę owalu; 
dopiero Jager po raz pierwszy nazywa go 
narządem wchłaniającym (Absorptionsor- 
gan). Podług autorów budowa anatomiczna 
i funkcya owalu (u Perca fluviatilis) przed
stawiają się w taki sposób: Ściana pęcherza 
wokoło owalu składa się z trzech warstw 
tkanki łącznej: 1) z tęgiej błonki zewnętrz
nej, 2) z błonki średniej obficie unaczynionej 
i 3) z błony wewnętrznej bogatej we włókna 
sprężyste i pęczki mięsne a wysłanej nabłon
kiem płaskim. Błonka wewnętrzna ściany 
pęcherzowej nie wchodzi do owalu, lecz koń
czy się u jego brzegu, tworząc owalne zgru
bienia obwodowe, składa jące się z przebiega
jących obwodowo włókien mięsnych oraz 
włókien sprężystych. Prócz tego układu 
mięsnego obserwować się dają pęczki mięsne 
przebiegające promienisto w związku z jednej 
strony z naczyniami owalu, z drugiej stro
n y —poza pierścieniem obwodowym—z war
stwą średnią ściany pęcherza. Tętnice owa
lu należą do układu aorty zstępującej (Aorta 
descendens), żyły przechodzą w venae cardi- 
nales. Naczynia owalu tworzą oddzielną 
warstwę naczyniową leżącą pomiędzy błon- 
ką zewnętrzną a nabłonkiem w postaci deli
katnej sieci kapilarów. Promienisto przebie
gające włókna mięsne tworzą z włókienkami 
obwodowemi właściwy organ, mający na ce
lu otwieranie i zamykanie owalu — mięśnie 
odśrodkowe mają znaczenie rozwierających, 
gdyż drogą ich skracania rozszerza się owal; 
natomiast mięśnie okrężne funkcyonują jako

zwieracze. Skracanie mięśni odśrodkowych 
wywołuje też rozszerzanie naczyń głównych 
owalu, gdyż oddzielne ich pęczki przymoco
wane są do ścian naczyniowych. Gdy owal 
jest otwarty, następuje wchłanianie zbytniej 
ilości gazu drogą dyfuzyi poprzez nabłonek 
płaski do głębiej leżących naczyń włoskowa
tych, gdy jednocześnie wyżej wspomniane 
rozszerzanie się naczyń głównych owalu wy
wołuje zwiększony dopływ krwi, co wpływa 
w znacznym stopniu na absoi’pcyę powietrza 
z pęcherza. Jager przypuszczał, że nabło
nek owalu przepuszcza powietrze, nabłonek 
pęcherza zaś nie. Podług autorów niema za
sadniczej różnicy w budowie histologicznej 
obudwu nabłonków — cała różnica polega je
dynie na tem, że w owalu brak, jak wiado
mo, grubej błonki wewnętrznej, tak że na
czynia włoskowate leżą bezpośrednio pod na
błonkiem, co umożliwia dyfuzyę gazu; w po
zostałych miejscach pęcherza właśnie ta 
gruba błona wewnętrzna nie przepuszcza po
wietrza.

Rozszerzanie się owalu następuje zwykle 
natychmiast po otwarciu pęcherza. Jeżeli 
jednak rybę zabijemy uderzeniem i po go
dzinie zbadamy jej pęcherz pławny, wtedy 
proces rozszerzania się idzie bardzo powoli — 
zapewne wskutek osłabienia czynności ner
wowej, której podlegają narządy pęcherza. 
Autorzy znaleźli raz owal zupełnie zamknię
ty; dopiero po upływie 2 m inut światło jego 
rozszerzyło się do 1 mm średnicy; po 5, min. 
do 4 mm , po następnych 30 min. osiągnęło 
swoje m axim um — mianowicie u osobników 
25 cm długości— średnicę 3 cm. Rozszerza
nie się owalu ma na celu zwiększenie płasz
czyzny stycznej nabłonka płaskiego z polem 
naczyniowem; zwężanie się jego —przeciwnie 
zmniejszenie płaszczyzny wchłaniającej.

U Ophidium Rochii u  tylnego końca pę
cherza znajduje się stożkowaty narząd ana
logiczny z owalem; jego koniec tylny, szer
szy, sterczy ponad pęcherzem, część przed
nia, węższa zwrócona jest ku światłu pęche
rza. Podłużne przecięcie tego organu wyka
zuje oryginalny stosunekwarstw oddzielnych. 
Zewnętrzna sprężysta warstwa błony włók
nistej zgrubia się u tylnego końca pęcherza 
i tworzy rodzaj zatyczki, korka, obfitujący 
w wężykowato wijące się włókna sprężyste. 
Pod tą  warstwą leżąca naprężona warstwa
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łącznotkankowa nie tworzy zamkniętej osło
ny, lecz na przedzie organu przerywa się 
i przez przerwę utworzoną w ten sposób 
wstępują wyżej wspomniane pierwiastki sprę
żyste, które w postaci kapelusza rozpościera
ją się na przednim końcu organu, skierowa
nym ku światłu pęcherza. Za tą warstwą 
następuje błona wewnętrzna, obficie unaczy- 
niona, i nakoniec warstwa nabłonka kostne
go. U podstawy organu znajdujemy liczne 
pęczki mięsne, które idą od warstwy łączno- 
tkankowej, przebiegają odśrodkowo i kończą 
się u korka sprężystego. Pozostałe mięśnie 
przebiegają obwodowo. Mięśnie te pełnią tak 
samo, jak  w owalu funkcyę pomocniczą, gdyż 
drogą ich skracania, się korek wysuwa się ze 
światła pęcherza i jednocześnie organ w pły
wem mięśni okrężnych ulega ściśnieniu, przez 
co powiększa się objętość pęcherza i powie
trze ulega rozrzedzeniu Funkcya organu 
staje się zrozumiała sama przez się — jestto 
rodzaj tłoku, zwiększając}' lub zmniejszający 
ciśnienie gazowe w pęcherzu. Oprócz tego 
w pęcherzu Ophidium Rochii znajdujemy 
specyalny organ kostny, który w połączeniu 
z mięśniami doń przymocowanemi może wy
dłużać lub skracać część pęcherza, powietrze 
zawierającą, i w ten sposób rozrzedzać lub 
zgęszczać powietrze. U Ophidium barbatum 
znajdujemy inną kombinacyę organów: w ła
śnie ten aparat kostny i wyżej opisany owal. 
U Ophidium Broussonetti nie znajdujemy 
aparatu  kostnego, lecz mięśnie przymocowa
ne są wprost do ściany przedniej pęcherza; 
ztyłu znajdujemy owal. Jestto  więc forma 
przejściowa do tych postaci, które posiadają 
jedynie owal.

A . E .

KRONIKA NAUKOWA.

—  Otrzymywanie  azotu z atmosfery. O waż
nej tej sprawie mówił Ph. A Guy na posiedzeniu 
Towarzystwa Helweckiego nauk przyrodniczych. 
Sama Europa zużywa rocznie około miliona tonn 
azotanu sodu i 350 000 tonn soli amoniakalnych 
na potrzeby rolnictwa oraz wielu gałęzi przemy
słu, które posługują się azotem pod rozmaitemi 
postaciami. Otóż źródła, z których otrzymujemy 
ten azot blizkie są wyczerpania. Pokłady azo

tanów w Chili, o ile rzeczy pójdą nadal w tem 
samem tempie, starczyć mogą zaledwie na lat 20 
lub 30, tak że ekonomiści, którym nie obca jest 
rola, jaką w życiu dzisiejszem odgrywają związki 
azotowe już dziś pytają z niepokojem, jak sobie, 
poradzi ludzkość, gdy zostanie ich pozbawiona.

Niepokój ten łagodzą znacznie wyniki badań, 
prowadzonych obecnie przez wielu chemików 
a mających na celu zażegnanie niebezpieczeństwa, 
które grozi z tej strony rolnictwu i przemysłowa. 
Wyniki te pozwalają żywić nadzieję, że w nieda
lekiej przyszłości można będzie czerpać wprost 
z atmosfery to, czego zaczyna brakować w ziemi. 
Warstwa gazowa, otaczająca glob ziemski, zawie
ra w sobie zasób azotu, praktycznie rzecz biorąc, 
niewyczerpany. Obliczono, że słup powietrza, 
opierający się na powierzchni, równej dwu hekta
rom zawiera ściśle tyle azotu, ile go się mieści 
w owym milionie tonn azotanów, corocznie zuży
wanym, skąd wynika, że cała nasza atmosfera 
mogłaby dostarczyć ilości wprost bajecznych.

W jakiż jednak sposób możnaby azot ten wy
odrębnić z powietrza w warunkach dostatecznie 
ekonomicznych? Jak dotąd, znamy dwa rozwią
zania tego zagadnienia. Pierwszy sposób zasa
dzałby się na zużytkowaniu pewnej własności, 
którą posiadają niektóre węgliki, a zwłaszcza wę
glik wapnia, mianowicie własności zatrzymywa
nia azotu na gorąco, yrzyczem powstaje związek, 
zwany cyanamidkiem wapniowym. Związek ten. 
gdy doń dodamy wody, daje węglan wapnia oraz 
gaz amoniak. Oto więc jeden sposób, w którym 
możnaby szukać rady na niedostateczną wydaj
ność zwykłych źródeł amoniaku, jakiemi są ga
zownie, rozkłady ciał organicznych i t. d.

Drugi sposób polegałby na zastosowaniu pew
nej własności iskry elektrycznej. Jeszcze w ro
ku 1784 Cavendish odkrył, że iskra elektryczna, 
przeskakująca w powietrzu, wywołuje bezpośred
nie tworzenie się tlenków azotu. Dziś, gdy elek
tryczność otrzymujemy w wielkiej obfitości, cała 
kwestyą sprowadza się do oznaczenia, w jakiej 
postaci najkorzystniej byłoby spalać azot w po
wietrzu, by drogą bezpośrednią otrzymywać kwas 
azotowy. Dotychczasowe poszukiwania prowa
dzone są niejako poomacku. Mimo to Guy do
chodzi do wniosku, że wyniki praktyczne, które 
już zdołano osiągnąć, zgadzają się z przewidywa
niami, opartemi na rozważaniach teoretycznych.

Wogóle, teoretyczny rozbiór warunków reakcyi 
wykazuje możliwość otrzymania proporcyi tlenku 
azotu dostatecznie korzystnej, by z niej skorzy
stać mogła praktyka w niedalekiej przyszłości.

(Red. Scient.) S. B .

0  wp ływie  prądu powietrza  na pędy ro 
snące. illode pęd}' roślin doniczkowych, stoją
cych na oknie, zwracają się, jak wiadomo, pod 
wpływem heliotropiz.mil w stronę światła. Jeżeli 
jednak poddam}’ bliżej obserwacyi taką roślinę 
nie tylko w ciągu dnia, ale i w ciągu nocy, to
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możemy zauważyć, że wyginanie się dalsze w stro
nę szyby okna nie ustaje i wieczorem, kiedy 
światło już nie działa. Na zjawisko to pierwszy 
zwrócił niedawno uwagę i zbadał dokładnie p. F. 
Tondera. (Builetin internat, de l’Academie d. 
Sc. de Cracowie. 1905. Jsf® 9. Str. 734 — 742).

Chcąc oznaczyć ściśle wygięcie się pędu, wy
mieniony badacz postępował w następujący spo
sób: W nocy, w pokoju ciemnym roślina, stojąca 
przy oknie, była oświetlona z boku światłem lam
py tak, żeby cień jej pędu ostro za^sowywał się 
na papierze, przyklejonym do szyby szklanej, 
umieszczonej po przeciwnej stronie. Na papierze 
można łatwo oznaczyć kontury i obserwować na
stępnie, jakie zmiany zachodzą po pewnym prze
ciągu czasu. Okazało się, że cień wierzchołka 
pędu szybko rosnącego już po paru godzinach 
odchyla się w stronę okna o kilka milimetrów.

Zjawisko to występuje wyraźnie przede wszy - 
stkiern u roślin szybko rosnących. P. Tondera 
zauważył je najpierw u groszku pachnącego (La- 
thyrus odoratus); prócz tego wyraźne rezultaty 
dały doświadczenia z łubinem (Lupiuus albus), 
krwawnicą (Lythrum Salicaria), goździkiem bia
łym (Jlelandryutn album) i lnem (Linum usitatis- 
simum).

Przyczyną tego ruchu nie jest bynajmniej dal
szy wpływ heliotropizmu, gdyż pędy przestają 
zginać się, gdy je postawimy trochę dalej od okna. 
Obniżenie się temperatury również nie wj'wiera 
bezpośredniego wpływu, gdyż wj'nosi w nocy 
letnie tuż przy szybie 1° — 1,°5 C., rośliny zaś 
znajdują się zazwyczaj na odległości 2 0 —30 cm, 
gdzie już różnica ta nie daje się odczuć. Z powo
du jednak ochładzania się szyby warstwy powie
trza, bezpośrednio przylegające, ochładzają się 
również i opuszczają się nadół; na ich miejsce na
pływa powietrze z góry i w ten sposób w nocy 
powstaje stały słaby prąd powietrza, skierowany 
w dolnej części okna, gdzie stoją rośliny, w stronę 
pokoju. Pod wpływem tego prądu według mnie
mania autora, rośliny zginają się w nocy w tym 
kierunku, skąd prąd przychodzi.

Chcąc przekonać się o słuszności tego przypu- ! 
szczenią, p. Tondera wykonał szereg doświadczeń i 
w specyalnie urządzonem pudle, przez które prze
pływał stały prąd powietrza. Doświadczenia po
twierdziły przypuszczenie, gdyż pędy roślin szyb
ko rosnących, umieszczone w takiem pudle, pod 
wpływem słabego prądu powietrza rzeczywiście 
wyrginają się przeciwko prądowi. Jeżeli jednak 
zwiększymy siłę prądu, wówczas występuje wy
gięcie czysto mechaniczne -  wraz z prądem.

Zgięcie następnje w części pędu, znajdującej 
się w obrębie szybkiego wzrostu, lecz nieco poni
żej części, gdzie wzrost jest najszybszy.

Jeżeli umieścimy badany pęd w przestrzeni 
nasyconej parą i poddamy go działaniu prądu po
wietrza, wówczas zjawisko zgięcia przeciwko prą
dowi albo wcale nie występuje, albo też w bardzo 
słabym stopniu. Na pędach zaś, posmarowanych

lanoliną, a więc nie mogących wcale wyziewać pa
ry wodnej, następuje w takim wypadku tylko me
chaniczne zgięcie (z prądem). Wobec tego autor 
przypuszcza, że przyczyna zjawiska leży w różni- 
cy wilgotności z dwu stron rosnącego pędu.

Prąd powietrza, działając przez czas dłuższy 
na pędy, porywa z sobą cząsteczki pary, wyzie- 
wanej przez roślinę, z przodu i z boków pędu, po
zwalając im skupiać się na przeciwnej stronie 
łodygi. Skutkiem większej ilości pary następuje 
z tej strony szybszy wzrost, a wskutek tego od
powiednie zgięcie przeciwko prądowi powietrza.

W świetle badań p. Tondery zgięcie pędów, 
jakie obserwujemy u roślin hodowanych na oknie, 
jest rezultatem dwu przyczyn, działających w jed
nym kierunku: heliotropizmu w ciągu dnia i prą
du powietrza — w ciągu nocy.

B . H .

— Chemotropizm korzeni.  Newcombe i Rho- 
des podczas swoich badań spostrzegli, że kiełki 
białego łubinu, rosnącego między dwiema płytka
mi żelatynj', wrastały w tę, która była umaczana 
w roztworze Na,,HP04. Na podstawie tego faktu 
doszli oni do przekonania, że wspomniana sól wy
wołuje dodatnie chemotropiczne skrzywienie ko
rzenia, od żelatynowych zaś płytek, zwilżonych 
azotanem amonowym, potasowym, wapniowym 
i siarczanem magnezowym korzenie odchylały 
się. Kwestyą, czy skrzywienie korzeni jest w y
wołane przez chemotropizm odjemny, czy przez 
uszkodzenie korzeni, pozostała nierozstrzygnięta.

Ponieważ badania Newcombea i Rhodesa dały 
powód do rozmaitych przypuszczeń, niedawno 
p. Lilienfeld przedsięwziął szereg nowych badań, 
aby rozstrzygnąć ostatecznie kwestyę istnienia 
chemotropizmu korzeni. Doświadczenia jego wy
kazały, że korzenie istotnie są w części dodatnio, 
wczęści odjemnie chemotropiczne w stosunku do 
rozmaitych związków i że metoda stosowana przez 
Newcombea i Rhodesa jest niedoskonała, gdyż 
za jej użyciem nawet typowe trucizny, jak sole 
miedzi, ołowiu i rtęci wywołują u korzeni chemo
tropizm dodatni. Z doświadczeń Lilienfelda wy- 
ptywa, że korzenie wogóle unikają grożącego nie
bezpieczeństwa, odchylając się w przeciwną stro
nę. Fosforany i niektóre sole metali lekkich wy
wołują u korzeni chemotropizm dodatni, chlorki 
zaś, azotany, siarczany, jak również sole ciężkich 

! metali i pewne trujące związki organiczne—odjem
ny. Niektóre związki zależnie od ilości, w jakiej 
są, mogą wywołać dodatni i odjemny chemotro
pizm.

Należ)’ nadmienić, że wrażliwość korzeni na 
podrażnienia chemiczne w miarę ich wydłużania 

I się wzrasta. ,,Fakt ten staje się zupełnie zrozu- 
\ miałym, jeżeli zwrócimy uwagę na to, że korze- 
i nie wrastające w glebę pionowo przedewszystkiem 
| mają mechaniczne zadanie umocowania się, a na- 
! stępnie, gdy cel ten zostanie osiągnięty, dzięki 
1 grubieniu i rozwojowi korzeni bocznych, zarówno
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jak włośników mają inne zadanie do spełnienia, 
mianowicie dostarczanie niezbędnych związków 
pożywnych

Korzenie roślin badanych (Lupinus albus, Vi- 
cia sativa, Sinapis alba i in.) przez p. Sammeta 
w wodzie wykazują, chemotropizm w mniejszym 
lub większym stopniu, przyczem podrażniające 
działanie rozmaitych ciał nie pozostaje w żadnym 
związku z działaniem osmotycznem. W szystkie 
związki, używane w doświadczeniach (alkohol, 
eter, kamfora, sól kuchenna, azotan potasowy, cu
kier trzcinowy, kwas octowy, gliceryna, siarczan 
wapniowy) wywoływały chemotropizm dodatni. 
Za podwyższeniem jednak koncentracyi roztworu 
niektórych związków korzenie ujawniały chemo
tropizm odjemny. W  powietrzu nasyeonem dwu
tlenkiem węgla, tlenem, jak również parą różnych 
substancyj lotnych można także obserwować che
motropizm korzeni. W  niektórych przypadkach 
np. wobec zwiększenia się ilości dwutlenku węgla 
dodatni chemotropizm zmienia się w odjemny. 
Względem wodoru korzenie zachowują się obo
jętnie.

(Nat. R.) Cz St.

—  Tyrannosaurus Rex. W Stanach Zjedno
czonych Ameryki północnej niedawno znaleziono 
szkielet zwierzęcia, największego z dotychczas 
znanych zwierząt lądowych. Olbrzyma tego prof. 
Osborne nazwał Tyrannosaurus Rex.

Długość szkieletu znalezionego olbrzyma, na
leżącego do zwierząt mięsożernych, wynosi prawie 
12 m , wysokość około 6 m. Mocne kości mie
dnicowe znajdują się mniej więcej pośrodku moc
nego kręgosłupa, wskutek czego Tyrannosaurus 
mógł dość prosto stać, podobnie jak kangur, na 
swoich tylnych nogach, których długość dochodzi 
do 3 m, średnica zaś ich wynosi 25 cm. Trój- 
palcowe stopy zaopatrzone są w nadzwyczaj moc
ne pazury. Kończyny przednie uzbrojone również 
w pazury w porównaniu do tylnych są małe, po
mimo to, że mają 1,7 m  długości. Zebra nie są 
zbyt mocne i przypominają żebra wężów. Niedłu
ga stosunkowo i słaba, lecz bardzo ruchliwa szy
ja dźwiga olbrzymią głowę 1,5 m długości i 1 m 
wysokości, a potworne wprost szczęki musiały 
być straszną bronią Tyrynnosaurusa w walce 
z wrogami.

(Prom.) Cz. St.

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

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie)
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I (1-10) 745,6 3,1 5,1 3,4 3,7 5,2 5,3 4,8 90 76 78 8,4 8,4 5,4 8,1 7 3

11(11-20) 743,7 0,1 33 1,2 .1,5 4,0 4,1 4,2 83 68 80 7,9 8,8 6,9 — 17,5 7 5

111(21-31) 744,6 0,0 2,7 V M 4,0 4,1 4,2 85 73 83 7,5 9,3 7,7 5,1 6 1

Średnie 
za miesiąc

Suma

744,6 1,1 3,7 1,9 2,2 4,4 4 fi4,0 4 45 86 72 80 7,9 8,8 6,7

- 30,7 20 9

l sta: 

) u
Stan najwyższy barometru 755,4 mm dn. 4

najniższy ,  731,5 mm dn. 25
Wartość najwyższa temperatury 15°,2 Cels. dn. 8

„ najniższa „ —6°,4 Cels. dn. 11
| Średnia dziesięcioletnia (1891—1900) barometru — 747,0 mm
< „ „ - „ temperatury =  2°,6 Oels.
\ Wysokość średnia opadu z okresu (1891 — 1900) — 39,0 mm.
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