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W SPO M N IE N IE  POŚM IERTNE.

W  czerwcu r. b. zmarł przedwcześnie, bo 
zaledwie w 35 r. życia zoolog Fryderyk 
Schaudinn, zapisawszy imię swe trwałemi 
głoskami w  dziejach zoologii i medycyny. 
Za przedmiot badań swoich Schaudinn obrał 
sobie jeden z najtrudniejszych działów zoo
logii —  mianowicie organizmy jednokomór
kowe— pierwotniaki, a z nich głównie paso- 
rzyty ludzkie i zwierzęce.

Pi’acami swemi wyświetlił niejednę zagad
kę parazytologii, a zdobycz, dotycząca za
razka syfilisu stanie się prawdopodobnie 
epokową w  rozwoju syfilidologii. Śmierć 
zastała go na stanowisku parazytologa 
w hamburskim Instytucie chorób okręto
wych i podzwrotnikowych, w sile wieku, 
kiedy nareszcie bez troski o byt swój i ro
dziny mógł wyzyskać swe gruntowne wyro
bienie fachowe i zdolności umysłowe.

Szerokie zainteresowanie się pierwotniaka
mi datuje od czasu wiekopomnego odkrycia 
Laverana, który, badając w  1880 r. krew 
chorych na ziminicę, znalazł w niej drobniut
kie twory żywe, kształtem i zachowaniem 
się przypominające pierwotniaki. Odkrycie

to zrazu niedocenione, wobec zaprzątnięcia 
umysłów bakteryologią, która w owym cza
sie święciła swe tryumfy, zostało w r. 1885 
potwierdzone przez Marchiafavę i Celliego, 
którzy twory, dostrzeżone przez Laverana 
opisali dość szczegółowo i nadali im miano 
plasmodiurn malariae.

Okazało się wkrótce, że oprócz plasmodyj 
wiele innych pierwotniaków powoduje cho
roby, które, zwłaszcza w krajach podzwrot
nikowych, stanowią istną plagę ludzkości. 
Stosunki kolonialne państw europejskich 
z temi krajami, skłoniły władze państwowe 
do zajęcia się zbadaniem tych chorób, i w ten 
sposób pierwotniaki skupiły na sobie uwagę 
lekarzy i przyrodników.

0  ile badanie biologiczne bakteryj jest 
względnie proste i wymaga niewielkiego sto
sunkowo nakładu czasu, o tyle znów bada
nie zjawisk życiowych pierwotniaków pai’a- 
zytarnych jest sprawą trudną i mozolną. 
Znaleziono wprawdzie pewną wspólność 
etapów w rozwoju tych tworów, zgodną 
w rysach zasadniczych z rozwojem pasorzy- 
tów wyższych, jak tasiemce i włosienie: prze
konano się mianowicie, że całkowity cykl 
rozwoju nigdy nie odbywa się w organizmie 
jednego osobnika (gospodarza), lecz że paso- 
rzyt dla dokonania całego cyklu przejść mu
si przez organizm conajmniej dwu osobni-
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ków lub przebyć pewien czas na powietrzu 
(ascaris lumbricoides, oxyuris, ankylostoma, 
trichocephalus), ażeby nareszcie w organiz
mie pierwotnego swego gospodarza mógł 
cyklu swego dokonać. To  są cechy wspól
ne— pozatem zaś panuje tu taka rozmaitość, 
że trzeba być nader biegłym w tym dziale 
zoologii, ażeby się nie pogubić w takim labi
ryncie i należycie ocenić znaczenie każdego 
etapu i wzajemny ich stosunek. Już z tego 
szkicu pobieżnego widać, jakiej wprawy 
i znajomości rzeczy, jakiej wytrwałości 
i cierpliwości wymagają prace doświadczal
ne z zakresu parazytologii: trzeba nieraz dłu
go szukać i czekać na moment korzystny, 
a doczekawszy się go nareszcie, wyzyskać go 
chociażby największem napięciem energii 
i woli. Schaudinn posiadał cechy te w w y
sokim stopniu; nadto, jako bystry obserwa
tor, szybko odróżniał zjawiska zasadnicze od 
drugorzędnych i robotę sobie upraszczał. 
W  razie nastręczających się trudności, o któ
re rozbiłby się zapał niejednego badacza, 
praktycznym swym zmysłem kierowany, za- 
stosowywał środki, nieraz nader proste, któ
rym i celu zawsze dopinał.

Pierwsze prace Schaudinna, ogłoszone 
wkrótce po ukończeniu studyów uniwersy
teckich w Berlinie (1898) w okresie habilito
wania się na zoologii w  charakterze asysten
ta przy berlińskim Instytucie zoologicznym, 
poświęcone były badaniu pierwotniaków, 
swobodnie w wodzie słodkiej i morskiej prze
bywających. Udało mu się wtedy ustalić 
całkowity cykl rozwoju niektórych istot jed
nokomórkowych jak trichosphaerium Sie- 
boldi i foraminiferae, wyróżniających się di- 
morfizmem. Do tego czasu posiadano wia
domości o zjawiskach zapładniania zaledwie 
w  niektórych rodzajach pierwotniaków; 
Schaudinn dowiódł, że zjawisko to jest w iel
ce rozpowszechnione oraz wykazał, że przez 
akt zapłodnienia cykl rozwoju pierwotniaka 
rozpada się na dwa okresy, w których osob
nik różni się bardzo co do swej postaci a na
wet rozmiarów (dimorfizm). Niezależnie 
i równocześnie niemal dowiódł tego Celli dla 
plasmodyj malarycznych, o czem poniżej.

Punktem zwrotnym w życiu Schaudinna 
były prace nad kokcydyami— pasorzytami 
tysiąconogich; dowiódł w nich zgodności 
rozwoju kokcydyów z rozwojem plasmodyj

malarycznych i zarazem zwrócił się ku bada
niom pierwotniaków parazytarnych. Za po
budkę ku temu posłużyła nadto okoliczność, 
że zaangażowano go do państwowego Urzę
du zdrowia publicznego (Reichsgesundheits- 
amt) i polecono zbadać malaryę w Rovigno 
w  Isfaryi. Prace jego z tego okresu mają już 
doniosłe znaczenie dla zoologii naukowej 
i dla medycyny.

Wspomnimy tu przedewszyśtkiem o ame
bach dysenteryi- podzwrotnikowej, wikłają
cej się wrzodami w  wątrobie.

W  r. 1885 Kartulis z Egiptu ogłosił pier
wsze swoje spostrzeżenia, które dowodziły, 
że w  przypadkach dysenteryi, spotykanych 
w  Egipcie, stale znajdują się w  wypróżnie
niach ameby. Te właśnie ameby Kartulis 
uważał za przyczynę dysenteryi. Badania 
Kartulisa wywołały wkrótce w ielki ruch 
w nauce. Ze wszech stron zaczęto ogłaszać 
przypadki dysenteryi, gdzie w  badanych 
wypróżnieniach i w ropie z ropni wątrobo
wych podysenterycznych znajdowano ame
by; dodać jednak należy, że dodatnie wyniki 
otrzymywano głównie w Egipcie, Algerze, 
Stanach Zjednoczonych, Brazylii i nakoniec 
we Włoszech; w innych zaś krajach Europy 
wyniki były przeważnie ujemne. Ostrożność 
wielu autorów w ocenianiu faktów, poda
nych przez Kartulisa, tłumaczy się jeszcze 
tem, że spotykano również ameby i w w y
próżnieniach ludzi zdrowych. Celli i Eiocca 
zwrócili uwagę na jeden jeszcze ważny szcze
gół, mianowicie, że ameby nie stanowią by
najmniej jednego gatunku, lecz że spotyka
my tu kilka odrębnych gatunków, różnią
cych się właściwościami swoich hodowli, 
cyklem rozwoju i t. d. Schaudinn wyświe
tlił niektóre wątpliwości pod tym względem, 
wykazując dowodnie, że w  kiszce grubej 
człowieka zdarzają się conajmniej dwa ro
dzaje ameb: entamoeba colli—nieszkodliwa, 
której cykl rozwoju i sposoby przenoszenia 
się szczegółowo opisał —  oraz entamoeba hi- 
stolytica— pasorzyt niezwykle dla człowieka 
niebezpieczny.

Owocem rozległych badań Schaudinna 
nad malaryą w Rovigno była niestety za
ledwie jedna niekompletna praca w postaci 
doniesienia tymczasowego: zawiera ona pró
bę objaśnienia nawrotów malaryi. Znane 
jest zagadkowe zjawisko samowyleczenia



„Ne 36 WSZECHŚWIAT 563

w zimnicy, którego nikt dotąd w sposób 
przekonywający objaśnić nie zdołał. Zau
ważono również, że w  t. zw. wypadkach sa- 
mowyleczenia wybuchają nagle nawroty, po
mimo, że nowe zakażenie stanowczo jest w y
kluczone.

Mówiliśmy już na wstępie, że od czasu 
prac Laverana, Marchiafavy i Celliego oraz 
Golgiego nie ulega żadnej wątpliwości, że 
pasorzytem zimnicy jest plasmodium mala- 
riae, dla którego Danilewski zaproponował 
nazwę haemosporidium malariae, ponieważ 
należy do poddziału zarodnikowców. Jeżeli 
jednak rodzaj pasorzyta, wywołującego zim- 
nieę, został niewątpliwie poznany, to szcze
góły  co do jego biologii są dotąd bardzo 
sporne.

W iele kwestyj spornych dotyczę cyklu 
rozwoju haemosporidiów. Młode pasorzyty, 
rozpatrywane we krwi świeżej na niezabar- 
wionych preparatach, przedstawiają się jako 
drobniutkie tw ory barwy szaro-białej, sie
dzące na czerwonych krążkach krwi. R oz
miar ich równa się 1/10 części krążka czerwo
nego. Zapomocą barwienia możemy się 
przekonać, że młody pasorzyt składa się 
z jądra, zajmującego jego część główną i za
wierającego na swym obwodzie jąderko, oraz 
z cienkiej warstwy protoplazmy dokoła ją
dra. Pasorzyt rośnie, staje się coraz w ię
kszym i dochodzi do wielkości czerwonego 
krążka krwi. Im  pasorzyt jest starszy, tem 
więcej zawiera protoplazmy. Kształt paso
rzyta bywa bardzo zmienny, co zależy od 
żywych ruchów pełzakowych, jakie wyko
nywa; wypuszcza on wyrostki to długie, nit
kowate, to krótkie i grube w  najrozmait
szych kierunkach, wytwarzając tym sposo
bem najrozmaitsze figury. Po pewnym cza
sie pasorzyt dochodzi do maximum swego 
wzrostu i wtedy wstępuje w inny okres roz
woju, w okres rozmnażania. Traci on wów
czas swe ruchy pełzakowe, przyjmuje kształt 
kulisty, przyczem jąderko i jądro giną, a wy
twarzają się natomiast w ciele pasorzyta za
rodniki w ilości rozmaitej, od 6— 20. Każdy 
z zarodników posiada, podobnie jak młody 
pasorzyt, duże jądro, wyraźnie barwiące się 
jąderko i mały rąbek protoplazmy. Po w y 
tworzeniu zarodników pasorzyt rozpada się, 
wolne zaś zarodniki przyczepiają się do 
czerwonych krążków krwi i przebywają ten

sam cykl rozwoju, jaki dopieroco opisa
liśmy.

Celli nadto spostrzegł, że jedna część za
rodników posiada biczyki, druga zaś nie. 
Zarodniki, posiadające biczyki, są zwykle 
mniejsze, aniżeli te, które ich nie posiadają. 
Zdaniem Celliego zarodniki z biczykami, 
t. zw. mikrogamety, zastępują spermatozoi- 
dy i, łącząc się z makrogametami, zapładnia- 
ją te ostatnie. Takie jednak zapładnianie 
nie zachodzi nigdy, jak sądzi Celli, we krwi 
osobnika chorego na zimnicę, lecz dopiero 
w  przewodzie pokarmowym komara z rodza
ju Anapheles. Tutaj z połączenia zarodni
ków wytwarza się nowe pokolenie pasorzy- 
tów, które tam dojrzewa, tworzy zarodniki 
i dopiero te ostatnie komar przenosi przez 
zaszczepienie na innych zdrowych ludzi. 
W idywano podobno zarodniki w gruczołach 
ślinowych komara. Pasorzyty więc zimnicy 
miałyby również podwójny typ rozwoju; 
bezpłciowy we krwi ludzi i płciowy, powsta
jący drogą zapłodnienia w  ciele komara.

W  celu objaśnienia zjawiska samowylecze- 
nia zimnicy Schaudinn oparł się na wzmian
kowanych makrogametach (formach płcio
wych żeńskich) i twierdził, że straciły one 
zdolność dalszego rozmnażania się, Avpadając 

narazie w  stan „depresyi14, z której nagle się 
otrząsają. Samowyleczenie jest przeto je 
dynie depresyą hemosporydyów.

Zjawisko „depresyi“ znane jest w biologii 
pierwotniaków. Hodując je  np. na obfitej 
odżywce osiągamy zrazu raptowne rozple
nianie się, wkrótce jednak występuje nie
zdolność dalszej asymilacyi. Jądro pierwot
niaka rozrasta, się kosztem zaród zi i osobnik 
ginie skutkiem przerostu własnego jądra; 
w niektórych natomiast jądro zmniejsza się 
przez częściowe wessanie lub wyeliminowa
nie na zewnątrz i osobnik odzyskuje zdol
ność rozmnażania się. Przerosłe jądro roz
pada się na 2 części, z których jedna ginie 
wraz z protoplazmą, druga zaś podlega dal
szemu rozplenianiu się. Dokładne warunki 
tego zjawiska zbadane jeszcze nie zostały. 
Schaudinn zaprzeczył tedy poniekąd, jako
by makrogamety mogły rozpleniać się dalej 
dopiero po zapłodnieniu przez mikrogamety.

Ostatnie lata Schaudinn poświęcił bada
niu trypanosomów. Badań wstępnych doko
nał na niższych kręgowcach, ażeby na mocy



564 w s z e c h ś w i a t  .N® 36

zdobytych w  ten sposób faktów objaśnić 
analogiczne stany chorobowe, zachodzące 
u ludzi i zwierząt domowych. Dla trypano- 
soma noctuae, pasorzyta nawiedzającego so
wy, udało mu się ustalić całkowity cykl roz
woju: mianowicie rozmnażanie się we krwi 
sowy oraz ciekawe zjawiska płciowe, zacho
dzące w  przewodzie pokarmowym i jamie 
cielesnej Oulicidae. Co do spirochaete Zie- 
manni, również pasorzyta sowy, bieg roz
woju w punktach zasadniczych odpowiadał 
rozwojowi trypanosoma —  skąd wniosek, że 
spirochaete nie należą do bakteryj, jak do
tąd mniemano, lecz do Flagellata, które nale
ży lokować tuż przy trypanosomach. Prak
tyczne znaczenie tego odkrycia polega na 
tern, że jeden rodzaj spirochaete (s. Oberme- 
ieri) znaleziono we krwi człowieka w go
rączce powrotnej (t. zw. typhus recurrens), 
a drugi— jak niebawem ujrzym y— w owrzo- 
dzeniacli i innych wytworach syMitycznych. 
W  ten sposób badania Schaudinna nad isto
tami we krwi sowy odkryły nam nowe hory
zonty w  etyologii gorączki powrotnej.

Ostatnią zdobyczą naukową Schaudinna, 
zdobyczą, która być może najbardziej wsławi 
jego imię, było wykrycie w  owrzodzeniach 
i gruczołach syfilitycznych u człowieka Spi
rochaete, którą dziś większość syfilidologów 
uważa za długo poszukiwany zarazek syfili
su. Badania wrzodów syfilitycznych podjął 
się Schaudinn na skutek polecenia państwo
wego Urzędu zdrowia publicznego, aby skon
trolować pracę Siegela, który w ykrył u syfi- 
lityków jakieś drobnoustroje, które nazwał 
cytorrhyctes luis. Prowadząc powyższe ba
dania bakteryologiczne w klinice chorób we
nerycznych prof. Lessera ze współudziałem 
d-ra E. Hoffmanna, Schaudinn odkrył w  o- 
wrzodzeniach oprócz spirochaete wyraźnej, 
dobrze barwiącej się, nie swoistej, którą na
zwał spirochaete refringens, jeszcze inny ro
dzaj spirochaete, nadeę delikatną pałeczkę 
bardzo ruchliwą z liczniejszemi i gęściej uło- 
żonemi zawojami. Ze względu na trudność, | 
z jaką spirochaete barwiła się zwykłemi me
todami, nazwał ją  spirochaete pallida. Scha
udinn był sam zdania, że w ykrył swoisty 
zarazek syfilisu, choć nigdzie tego katego- j  

rycznie nie wygłosił, wiedząc, że twierdze- [ 
nia tego trzeba dowieść na drodze doświad- j  

czalnej; ograniczył się przeto na doniesieniu J

tymczasowem o swem spostrzeżeniu, ogło- 
szonem 10 kwietnia r. b.

Spirochaete, którą wykrył Schaudinn, jest 
to niteczka długości od 4 do 14 mikromili- 
metrów, niezmiernie cienka, w gęsty skręt 
śrubowy ułożona, poruszająca się dokoła osi 
w ty ł i naprzód (stąd przypuszczenie, że ma
my tu 2 osobniki połączone częściami ogo- 
nowemi), bez biczyków, barwiąca się błęki
tem gencyanowym, karbolofuksyną i m ie
szanką Griemsy i Romanowskiego. Po donie
sieniu Schaudinna posypały się natychmiast 
publikacye ze wszystkich ważniejszych k li
nik dermatologicznych, w których potwier
dzono jego spostrzeżenie.

Ażeby przekonać się, czy Spirochaete pal
lida znajduje się również w wypadkach syfi
lisu sztucznie wywołanego, np. u małp, zwró
cono się w  tej kwestyi do Miecznikowa, któ
ry  przeprowadziwszy szereg badań (6 pozy
tywnych i 4 negatywne wyniki) oświadczył, 
że syfilis jest z wielkiem prawdopodobień
stwem „une spirillose chroniąue, produite 
par le Spirochaete pallida de Schaudinn1*.

Odkrycie Schaudinna, pomimo że potwier
dzone zostało przez badania w  licznych kli
nikach, bynajmniej nie rozstrzyga wszyst
kich kwestyj, dotyczących syfilisu, np. obja
wów trzeciorzędnych, a wreszcie znaczenie 
etyologiczne Spirochaete powinno być jesz
cze zbadane na drodze hodowli i szczepień. 
Badania dotychczasowe stwierdziły tylko 
obecność Spirochaete w owrzodzeniach, bar
dzo jest jednak ryzykowne wnosić o swo
istości danej form y mikroorganizmów w  pe
wnej sprawie chorobowej wyłącznie na pod
stawie jej obecności. Robert Koch nawoływał 
zawsze do powściągliwości, dopóki nie będą 
dokonane próby hodowlane i szczepienia. 
Miał więc Schaudinn żmudną i ciężką, ale 
bardzo wdzięczną jeszcze pracę przed sobą, 
gdy nagle śmierć przecięła pasmo jego chlub
nego żywota. ,

N ie brak mu było w latach ostatnich od
znaczeń i zaszczytów. Akademia petersbur
ska zaliczyła go w  poczet członków kores
pondentów, a Anglia  dwukrotnie propono
wała mu objęcie katedr parazytologii, na
przód w  University College, a. następnie 
w uniwersytecie w  Cambridge.

Długo być może trzeba będzie czekać na 
uczonego, który wszystkie, poruszone przez
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Schaudinna kwestye w „doniesieniach tym 
czasowych", podejmie i do całokształtu do
prowadzi, dlatego śmierć jego jest ciężką 
stratą dla zoologii i medycyny.

D r. W. Knappe.

P rof. Dr . L . K n y .

W R A Ż L IW O Ś Ć  W  P A Ń S T W IE  

RO ŚLINNEM .

Mistrz przyrodnictwa opisowego Linneusz 
w słynnej swej Philosophia botanica (1751) 
taką, daje ogólną charakterystykę trzech 
państw przyrody:

„Lapides crescunt, vegetabilia crescunt 
et vivunt, animalia crescunt et vivunt et sen- 
tiunt“ , co znaczy: „Kam ienie rosną, rośliny 
rosną i żyją, zwierzęta rosną, żyją i czują‘‘ .

Formuła ta obecnie jest dla nas z dwu 
względów nieużyteczna a nawet błędna. Po 
pierwsze nie możemy już twierdzić, że rozra
stanie się kryształą jakiegokolwiek minera
łu odbywa się według tych samych zasad, co 
proces wzrastania organizmu, gdyż nauka 
wyjaśniła nam już, że kryształ rośnie wsku
tek osiadania nowych cząsteczek minerału 
na jego powierzchni zzewnątrz, u zwierząt 
zaś i roślin nowe cząstki protoplazmy wci
skają się pomiędzy stare, czyli że wzrost 
w ostatnim wypadku odbywa się zwewnątrz, 
i że oba te zjawiska różnią się zasadniczo.

Następnie zupełnie mylne jest dla nas 
twierdzenie, jakoby rośliny pozbawione były 
wrażliwości i nie odczuwały podniet ze
wnętrznych, dość bowiem uprzytomnić so
bie, że życie organizmu zbiega na ciągłem 
oddziaływaniu wzajemnem jego na otacza
jące go inne organizmy oraz środowisko 
martwe i odwrotnie.

Grdyby rośliny nie posiadały zdolności 
i możności rozróżniania wpływów dodatnich 
i szkodliwych, oraz zużytkowywania pierw 
szych na swoję korzyść przy pomocy odpo
wiednio wykształconych przystosowań i ru
chów, z drugiej zaś strony ochraniania się 
od ostatnich, istnienie ich stałoby się zupeł
nie niemożliwe.

Rozpatrzmy i poznajmy ten szereg ich 
przejawów życiowych bliżej.

Roślinom wyżej uorganizowanym, któ
rych ciało rozczłonkowuje się na korzeń, ło
dygę i liście, chodzi bardzo o to, aby przez 
odpowiednie ustawienie tych organów za
pewnić im możność jaknaj doskonalszego 
spełniania swych funkcyj. Korzenie prawie 
zawsze, oprócz nielicznych wyjątków, mają 
za zadanie czerpać z gleby niezbędne dla po
myślnego rozwoju rośliny składniki poży
wienia, przyczem również przytwierdzają 
one cały organizm do gleby.

Łodyga rośnie u przeważającej większości 
roślin do góry, skutkiem czego przytwierdzo
ne do niej liście, które, jak wiemy, z jednej 
strony wypacając pewną ilość wody, uła
twiają krążenie w całym organizmie roztwo
rów mineralnych pobranych z gleby, z dru
giej dokonywają syntezy węglowodanów 
i ciał białkowych, mogą zająć położenie jak- 
najdogodniejsze dla korzystania ze światła 
oraz ciepła promieni słonecznych.

Różnica ta kierunku wzrastania łodygi 
i korzenia zaznacza się zupełnie wyraźnie już 
podczas najwcześniejszych stadyów kiełko
wania nasion. Przecie ani organizm macie
rzysty, ani rolnik lub ogrodnik, rozsiewając 
nasiona, nie zwracają uwagi na to, czy poło
żenie ich w glebie odpowie późniejszemu 
kierunkowi narządów przyszłej rośliny, tym
czasem kierunek korzenia i łodygi u wszyst
kich roślin jest jednak zawsze pionowy, cho
ciażby dla osiągnięcia tego kiełek musiał 
przezwyciężyć znaczne nieraz przeszkody. 
Z  sił zewnętrznych, przyczyniających się do 
ustalenia należytego kierunku rozrastania 
się wyżej wymienionych narządów, działają 
bezwarunkowo dwie, światło i siła ciężkości, 
przyczem, jak to dowiodły liczne badania, 
głównym czynnikiem jest w  danym razie 
ostatnia.

Dowieść tego bezpośrednio niepodobna, 
gdyż nie możemy w żaden sposób na po
wierzchni kuli ziemskiej wykluczyć działa
nia siły ciężkości, należy więc wybrać drogę 
pośrednią, stosując w doświadczeniu inną 
siłę, zarówno jaki  tamta wprawiającą w  ruch 
masę, mianowicie siłę odśrodkową. Do
świadczenie takie po raz pierwszy wykonał 

I fizyolog angielski, Knight, w r. 1806.
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Oto jak opisuje ie Sachs w  swej „F izyo- 
logii roślin" (1865 r.).

K n igh t przytw ierdził kiełkujące nasiona 
na obwodzie pionowo postawionego koła, 
poruszanego przez prąd wody; koło to miało 
11 cali średnicy i wykonywało 150 obrotów 
w  ciągu minuty. Korzenie przytw ierdzo
nych kiełków grochu przez cały czas do
świadczenia kierowały się stałe po linii pro
mienia koła nazewnątrz, t. j. w kierunku si
ły  odśrodkowej, łodygi zaś odwrotnie—do 
środka koła.

W  drugiem doświadczeniu, na obwodzie 
koła o 11 calach średnicy ustawionego po
ziomo (wykonywaj ącego 250 obrotów na m i
nutę), kierunek korzeni i łodyg był wogóle 
jak wyżej, w szczególności zaś dało się za
uważyć odchylenie na 10° od linii poziomej 
ponad— u łodyg i pod —u korzeni. Wobec 
80 obrotów na minutę, odchylenie to wzra
stało do 45°. W yn ik i tych doświadczeń mo
żemy łatwo wytłumaczyć.

K iełk i przytwierdzone do koła, postawio
nego pionowo, jakkolwiek pozostawały pod 
działaniem siły ciężkości, nie m ogły się pod
dawać jej kierunkowi, gdyż, wskutek szyb
kiego obracania się koła, do środka ziemi 
skierowana była naprzemian to jedna, to 
druga ich strona, siła odśrodkowa zaś dzia
łała wciąż w  jednym kierunku.

Odwrotnie, w razie poziomego ustawienia 
koła, położenie kiełka względem pionu po
zostaje również wciąż niezmienne i organy 
jego muszą się ustawić w  kierunku średnim 
pomiędzy kierunkami siły ciężkości a od
środkowej.

Narządy, które podobnie jak korzeń kieł
ka kierują się stale do środka kuli ziemskiej 
nazywamy d o d a t n i o  g e o t r o p i c z n e m i ,  
rosnące zaś w  kierunku wręcz odmiennym—  
o d j e m n i e  g e o t r o p i c z n e m i .  N ie należy 
wszakże mniemać, że wszystkie korzenie ro
śliny, oraz jej łodygi zachowują się pod tym  
względem tak samo, jak to widzieliśmy dla 
kiełków.

Już korzenie poboczne pierwszego rzędu 
układają się nie pionowo, lecz pod pewnym 
kątem względem pionu, i geotropizm dodat
ni jest u nich tedy wyrażony znacznie mniej 
dobitnie niż u korzenia głównego. U  ko- j  

rzeni pobocznych dalszych rzędów zanika on I

coraz bardziej, z czasem staje się równy zeru, 
a nawet przechodzi w odjemny.

Jako piękny tego przykład, służyć mo
gą ostatnie rozgałęzienia korzeni niektórych 
mangrowatych, zamieszkujących błota krain 
podzwrotnikowych. Najważniejszem zada
niem tych narządów jest pośredniczenie 
w  krążeniu powietrza pomiędzy wnętrzem 
rośliny a atmosferą, gdyż nasiąknięte wodą 
morską błota nie zawierają go w  dostatecz
nej ilości; występują one przeto ponad po
wierzchnię gleby, jak młode pędy szparago
we (rys. 1).

Rys. 1.

Korzenie Ayicennia tomentosa.

Z  drugiej strony pewne łodygi schodzą do 
gleby; mają one za zadanie wytwarzać na 
swych końcach cebule lub bulwy, albo rosną 
tam dalej w postaci t. zw. kłącz na pewnej 
głębokości pod powierzchnią ziemi, układa
jąc się wciąż prostopadle do kierunku siły 
ciężkości.

W  tym wypadku wykazują one g e o t r o 
p i z m ,  t. zw. p o p r z e c z n y ,  i jak to do
w iodły bliższe badania, są nadzwyczaj wra
żliwe na zmianę powierzchni ziemi. Jeżeli 
przypadkiem kłącze takie znajdzie się głębiej 
niż zwykle, natychmiast podnosi się do góry, 
jeżeli zaś z nad kłącza zdejmiemy pewną war
stwę gleby, i wskutek tego znajdzie się ono 
wyżej położone niż zwykle, zstąpi wkrótce 
niżej, skierowując swój wierzchołek ku do
łowi, a osiągnąwszy odpowiednią głębokość 
zacznie rosnąć znowu poziomo.

Geotropizm poprzeczny może tedy w pew 
nych wypadkach u jednego i tego samego 
pędu zmieniać się w odjemny, lub dodatni.

Dłuższy czas uczeni mniemali, że geotro
pizm dodatni i odjemny jest wywoływany
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przez zupełnie odmienne czynniki. W ierz
chołek korzenia według nich zagłębia się 
w glebę „biernie11 pod działaniem własnego 
ciężaru. Hofmeister, który pomimo wszy
stko bronił tego zdania przez znaczny prze
ciąg czasu, porównywał konsystencyę wierz
chołka korzeniowego z gęstą, mieszaniną lub 
kroplą gęstego laku. Podnoszenie się zaś 
pędu miało być „czynne11, przyczem główne 
działanie przypisywano w danym razie pęcz
nieniu tkanek.

Takiemu poglądowi, szczególnie na geo- 
tropizm korzeni, przeczyły już jednak wyni
ki dawniejszych, jak to często bywa prawie 
zupełnie zapomnianych doświadczeń.

Johnson (1828) przymocował kiełek bobu 
na deseczce tak, że korzeń skierowany był 
do góry przyczem do wierzchołka jego przy
twierdzono jeszcze cieniutką nitkę jedwabną. 
Nitka owa przerzucona była przez wałek 
i wskutek przywiązania do drugiego jej koń
ca pewnego ciężarka sztywnie naciągnięta. 
Cały przyrząd umieszczony był w atmosfe
rze nasyconej wodą. Okazało się, że korzeń 
kierując się, jak zwykle ku dołowi, mógł 
podnieść przeszło 18 g t. j. ciężar znacznie 
przewyższający jego własny.

Pinot (1829) wykazał, że korzenie, kiedy 
starsze ich części dość już stwardnieją, mogą 
z łatwością zagłębiać się wierzchołkiem 
w  rtęć znajdującą się pod wodą na dnie na
czynia. Frank (1868), który 'ty lko co w y
mienione doświadczenia wydobył z zapom
nienia i z takiemi samemi wynikami powtó
rzył, dodał do nich jeszcze kilka swoich; 
wszystkie one wykazały, że geotropiczne 
skrzywienie korzenia, zarówno jak i łodygi, 
jest ruchem czynnym, wywoływanym przez 
pobudzające działanie siły ciężkości.

Znaczny krok naprzód uczyniono, kiedy 
wyjaśniło się, że inna część narządu perce- 
puje wrażenie, wywierane przez siłę ciężko
ści, w innym zaś występuje reakeya na nie, 
zgięcie geotropiczne. Jeżeli, jak  to czynili 
Ciesielski i Darwin, odetniemy ostrym nożem 
wierzchołek korzenia (jakie 2 mm) i ustawi
m y kiełek tak, żeby korzenie leżały poziomo, | 
to nigdy, nawet po długim czasie nie stwier
dzimy u nich zgięcia dodatnio geotropiczne- 
go. Korzeń nietknięty natomiast bardzo 
prędko przybiera odpowiednie położenie.

Metoda zastosowana w doświadczeniu 
tylko co opisanem, podawała jednak wynik 
w wątpliwość. Można bowiem było przypu
szczać, że geotropizm ustał wskutek podraż
nień wywołanych przez poranienie. Chcąc 
więc wyjaśnić sprawę zupełnie, należało w y 
szukać inną jeszcze drogę, która pozwoliłaby 
otrzymać wyniki stwierdzające w  zupełności 
słuszność badań Ciesielskiego i Darwina.

Uczynił to Czapek, zmuszając korzenie do 
wrastania w zgięte pod kątem prostym szkla
ne czapeczki. Jeżeli dalej korzeń taki umie
szczano wr ten sposób, że wierzchołek jego 
skierowany był ku dołowi, to w części zdol
nej do zgięcia się żadna reakeya miejsca nie 
miała. Natomiast w położeniu innem (wierz
chołek poziomo reszta pionowo) korzeń do
tąd zginał się, aż wierzchołek ułożył się pio
nowo.

Wobec tego trzeba było rozstrzygnąć py
tanie, dlaczego wierzchołek korzenia odczu
wa zmianę położenia względem powierzchni 
ziemi. Pewnych wskazówek do badań w tym 
kierunku dostarczały dane, zdobyte przez 
zoologów. W  państwie zwierzęcem szcze
gólnie u organizmów niższych, są rozpo
wszechnione jamki lub pęcherzyki mające 
ścianki bogato zaopatrzone w  zakończenia 
nerwowe i napełnione cieczą; wewnątrz tych 
narządów znajduje się zwykle jedno lub k il
ka swoistych ciałek stałych. Dawniej utwo
rom tym przypisywano funkeye organów 
słuchowych i zwano je  otocystami, ciałka 
zaś otolitami; w czasach nowszych przeko
nano się jednak, że mamy tu do czynienia 
z narządami, pozwalającemi organizmowi 
odczuwać zmianę w położeniu i co za tem 
idzie reagować odpowiednio, dla utrzymania 
równowagi. Nazwano je  przeto statocysta- 
mi oraz statolitami.

Otóż jeszcze w r. 1892 Noll wypowiedział 
zdanie, że podobne przystosowania mogłyby 
istnieć i w geotropicznie wrażliwych czę
ściach roślin, a w kilka lat później (1900) 
Nemecowi przypadło w udziale stwierdzić, 
że najmłodsze, wewnętrzne komórki czapecz
ki korzeniowej zawierają dużo ciałek mącz
ki mogących się z łatwością przesypywać, 
(rys. 2).

Noll przypuścił tedy, że protoplazma wy- 
I ścielająca te komórki jest wrażliwa na ci- 
l śnienie wywierane przez owe ciałka skrobio-
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we i że z chwilą gdy skutkiem zmiany poło
żenia całego korzenia przesypią się one na 
inną ściankę komórki, zostaną podrażnione 
inne części protoplazmy, i jako reakcya na 
podrażnienie zjawia się skrzywienie tego na
rządu w taki sposób, aby wierzchołek jego 
znowu kierował się do środka ziemi i, Co za

Rys. 2.
Przecięcie podłużne czapeczki korzeniowej u Ro- 
ripa amphibia. Ciałka mączki znajdują, się na dol
nej błonce młodych komórek—tak jak to widzimy 

w  razie geotropicznej równowagi korzenia.

tem idzie, ziarnka mączki znalazły się zno
wu na tej samej ściance co przedtem.

Nypoteza Nemecowska znajduje bardzo sil
ne poparcie w  Haberlandtowskich badaniach 
nad geotropicznie wrażliwemi łodygami.

I  tu również zostały wykryte ziarnka 
skrobi, z tą tylko różnicą, że spotykamy je  
nie w komórkach wierzchołka, lecz tego 
miejsca, które się zgina.

Oddawna zauważono, że wewnętrzna war
stwa kory pierwotnej t. zw. „endodermis11 
podczas młodych stadyów rozwoju zawiera 
znaczną ilość mączki, dlaczego często zowią 
ją pochwą skrobiową. U  pewnych roślin 
nie tworzy ona jednolitego pierścienia (na 
przekroju) lecz składa się z różnej wielkości 
grup. Otóż wszędzie i zawsze w młodszych 
częściach łodygi Haberlandt znajdował 
w niej łatwo przesypujące się ziarnka skrobi, 
w  starszych zaś nie bywa ich prawie zu
pełnie (rys. 3).

Bardzo znaczące jest dalej doświadczenie 
tegoż autora, wykonane w nizkiej tempera
turze, t. j. w  warunkach, w których, jak 
wiadomo, bardzo często mączka się scukrza. 
Klasycznym tego przykładem jest np. słod- 
kawy smak przemarzłych ziemniaków. 
Z podniesieniem temperatury mączka zjawia 
się z powrotem.

Otóż w razie oziębiania w  ciągu dłuższego 
czasu pędów lnu lub tobołków pastuszych 
(Capsella bursa pastoris) można było stwier

dzić, że zatracały one zupełnie wrażliwość 
na działanie siły ciężkości. Jednocześnie na 
przekrojach stwierdzono rozpuszczenie się 
wyżej wymienionych ziarnek skrobiowych.

Rys. 3.

Część przekroju poprzecznego przez pionowo leżą
cą, geotropicznie czułą część łodygi Linum peren- 
ne, w  komórkach pochwy skrobiowej ciałka mącz

ki leżą na odpowiednich błonkach komórek.

Po ogrzaniu pędów w  jakiś czas wrażli
wość wracała znowu; mączka ukazywała się 
też w postaci pierwotnej.

Działanie siły ciężkości odczuwają rośliny 
nie tylko wyższe, posiadające korzenie, ow
szem są do tego zdolne również ruchliwe or
ganizmy jednokomórkowe. W  danym razie 
nazywamy to g e o t a k t y z m e m  d o d a t 
n i m  lub o d j e m n y m ,  zależnie od kierun
ku ruchu wodorostu.

Geotaktyzm odjemny, objawiający się 
przez podnoszenie się organizmów owych na 
powierzchnię wody, pomaga roślinie w  zdo
byciu potrzebnego tlenu, dodatni zaś, wsku
tek którego zstępują one na dno lub dolne 
warstwy basenu, chroni je  skutecznie od 
działania krańcowych zmian temperatury. 
Rozpatrując jednak to zjawisko, należy być 
ostrożnym. Doświadczenia dotychczasowe 
objęły zaledwie nieliczny krąg organizmów 
i nie wiemy jeszcze, w  jakim mianowicie 
stopniu działa tu w pływ  siły ciężkości. 
W  każdym razie trzeba również i światłu 
przyznać znaczny udział w wywoływaniu 
ruchów.

Adam Czarikowski.
C. D. N.
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O M E C H AN ICZN EM  TŁU M A C ZE N IU  

Z J A W IS K  PR ZYR O D Y .

Jedua z ważniejszych, zdobyczy nauk ści
słych w czasach ostatnich polega na udzie
leniu należnego miejsca wśród teoryj ściśle 
przyrodniczych spekulacyom natury ogól
niejszej, filozoficznej.

Prąd ów w naukach doświadczalnych, 
zwracając uwagę badaczów przyrody na nie- 
eksperymentalną stronę przedmiotu, zwrócił 
temsamem uwagę ich na ten fakt, że pomi
mo, iż za dewizę w badaniu wzięto radę 
Kirchhoffa *) „by zastąpić opisem faktów 
mniemane tłumaczenie zjawisk przyrody", 
pomimo to na umysłach całych pokoleń 
uczonych ciążyły pewne założenia natury 
metafizycznej, założenia aprioryczne, któ
rych aprioryzmu jednak nie podejrzewano 
i w których krytykę dla tego powodu nie 
wdawano się wcale. Uważano, naprzykład, 
za rzecz oczywistą, że wystarczy rozszerzyć 
kompetencyę mechaniki, by ona objąćmogła 
wszystkie nauki ścisłe; znakomity fizyk, pr. 
Yerdet pisał „Istotnem zadaniem fizyki jest 
sprowadzenie zjawisk do zjawiska, które dla 
nas jest najprostszem i najzrozumialszem — 
do zjawiska ruchu". Jamin wygłasza tę sa
rnę myśl w swym znakomitym wykładzie 
fizyki w szkole Politechnicznej paryskiej, mó
wiąc: „F izyka stanie się pewnego dnia roz
działem mechaniki ogólnej

Tę samę myśl znajdujemy w mowie Gór
nu, wypowiedzianej na kongresie fizyki 
w r. 1900, w  której fizyk ten, wykazawszy, 
że w  jego umyśle, owo odnoszenie zjawisk 
fizycznych do dziedziny mechaniki, miało 
głęboką podstawę filozoficzną, zakończył jak 
następuje: „Duch Descartesa2) panuje nad 
nowożytną fizyką, co mówię — jest jej prze
wodnią gwiazdą! W  miarę jak coraz dalej 
idziemy w  poznawaniu zjawisk przyrody, co
raz więcej się rozwija i wyraźniejszą się sta
je odważna koncepcya kartezyuszowska co 
do mechanizmu wszechświata. Niema w świe-

*) Por. Lucyan Poincare: „L a  physiąue moder- 
ne, son'evolution“ , Paryż, 1905, str. 12 i następ.

2)  Descartes, jak  wiadomo był zwolennikiem 
poglądu, że procesy, zachodzące w świecie fizycz- j  

nym, podlegają prawom mechaniki.

cie fizycznym niczego, coby nie było materyą 
lub ruchem!“

Ale co rozumieć mamy pod mechanicznem 
tłumaczeniem zjawiska? Jaka jest rozcią
głość twierdzenia tego? Oto zasadnicze py
tania, które zadajemy, przystępując do roz
trząsania interesującego nas zagadnienia.

W  mechanicex) operującej dedukcyą, w y 
chodząc z pewnej liczby założeń, budujemy 
systemat naukowy, pewną całość naukową, 
której zaletą jest znakomita jednolitość po
łączona z matematycznie ścisłą koordynacyą 
części poszczególnych; na tej drodze osiąga
my cały szereg rezultatów, t. j. teoryj ogól
nych i poszczególnych przewidywań; spraw
dzanie na drodze doświadczalnej osiągnię
tych rezultatów następuje dopiero po ukoń
czeniu budowy teoretycznej. W  ten sposób 
mechanika dać nam może obrazy, którym 
odpowiadają objekty w rzeczywistości; lecz 
otrzymujemy zawsze tylko obraz odpowia
dający rzeczywistości, a nie ją  samę; jasnem 
też jest, że do jednego celu dojść tu można 
rozmaitemi drogami.

Z punktu widzenia takiej mechaniki de
dukcyjnej dane zjawisko dopuszcza tłuma
czenie mechaniczne, o ile ruch w  niem ob
serwowany może być wyprowadzony z zało
żenia, na którem dana mechanika jest zbu
dowana.

W  ten sposób w mechanice Hertza np. mó
wimy o możliwości tłumaczenia mechanicz
nego, gdy system fizyczny, w którym zjaw i
sko zachodzi, jest wolny, czy też jest częścią 
innego systemu wolnego t. j. takiego, w  któ
rym wiązania (liaison) są w zależności jedy
nie od miejsca, a nie czasu— i gdy ruch roz
patrywanego systemu może być wyprowa
dzony z zasadniczego postulatu mechaniki 
Hertzowskiej, który mówi: system wolny 
(definicya, jak wyżej) pozostaje w stanie spo
czynku lub zakreśla jednostajnie drogę, któ
ra jest „najprostsza", co znowu, według de- 
finicyi, znaczy, że droga owa posiada, wśród 
wszystkich możliwych, najmniejszą krzy
wiznę.

W  mechanice klasycznej wychodzimy z za-
f  ,

sadniczego równania cp =  —  lub f  =  m'f,

x)  Por. Em il Picard, „L a  science moderne et 
son etat actuel", rozd. I I I ,  str, 102— 126.
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gdzie f  oznacza siłę, przyspieszenie, m — 
to co nazywamy masą.

W  wypadku, kiedy siła znana nam jest 
jeszcze i skądinąd, zapomocą tego równania 
otrzymujemy ujęcie kompletne danego ru
chu. Z  punktu widzenia tej mechaniki bę
dziemy mieli tłumaczenie mechaniczne zja
wiska, o ile ruchy systemu wyrażone być mo
gą zapomocą równań Lagrangeowskich, sta
nowiących najogólniejszy wzór, do jakiego 
dochodzi mechanika klasyczna.

Czy jednak staniemy na gruncie mechani
ki Hertzowskiej, naprzykład, czy zwrócimy 
się do równań Lagrangea mechaniki klasycz
nej, zawsze, w rezultacie otrzymamy system 
równań różniczkowych. I  o ile doświadcze
nie potwierdzi możliwe przewidywania, w y
ciągnięte z równań tych na drodze analizy 
matematycznej— o tyle powiemy, że równa
nia te dają mechaniczne tłumaczenie zja
wiska.

Wykazując zgodność konsekwencyj, w y
prowadzonych z naszej teoryi, z eksperymen
tem, wykazujemy płodność i celowość teoryi; 
niezgodność teoretycznych rezultatów z w y
nikami doświadczenia stwierdza nieudolność 
przyjętego tłumaczenia; należy wówczas za
jąć się rewizyą założeń i wogóle całej budo
wy, na której opierają się równania koń
cowe.

Jeżeli więc mówimy, że formą ostateczną 
teoryi jest system równań różniczkowych — 
należy to rozumieć w powyżej wyjaśnionym 
sensie. *)

Chodzi zawsze, ostatecznie, o ustalenie 
w formie ścisłej stosunków (zależności), ja 
kie zachodzą pomiędzy mogącemi podlegać 
pomiarom wielkościami, charakteryzującemi 
dane zjawisko. W  tym celu wprowadzać 
często trzeba zmienne pomocnicze, które 
z ostatecznej formuły wyeliminowujemy.

Dla osiągnięcia wyżej wskazanego celu je 
dynie wprowadzamy je, gdyż każde takie 
wprowadzenie — to nowa hypoteza.

Np., chcąc otrzymać tłumaczenie mecha
niczne światła, wprowadzamy hypotezę me- 
dyum, w  którym owe drgania odbywać się 
mają— tworzymy eter.

Hertz chcąc uczynić, by dany system, wol- 
ny w jego znaczeniu, podlegał zasadniczemu

*) Picard 1. c. str. 119.

postulatowi jego mechaniki, wprowadza ru
chy skryte i t. p.

Otrzymawszy „tłumaczenie mechaniczne" 
zjawiska, możemy uczynić z mniejszą lub 
większą trudnością model mechaniczny, któ
rego ruch ilustrować będzie zachodzące 
w badanym systemie przemiany.

Maxwell ') naprzykład (fizycy angielscy 
specyalnie zajmowali się tego rodzaju za
gadnieniami) zbudował przyrządy, w któ
rych występują analogie pomiędzy rozma- 
itemi zjawiskami elektrycznemi, gdzie in- 
dukcya np. zdaje się być wywołaną przez 
inercyę pewnych mas.

Tworzenie modeli upraszcza pojmowanie 
zjawiska, szczególnie dla osób obdarzonych 
intuicyą geometryczną, tą zdolnością widze
nia zjawiska „w  przestrzeni11. Lord Kelvin  
pow iada3), że dla niego możność lub niepo
dobieństwo zbudowania modelu podobnego 
stanowi o zrozumieniu lub niepojmowaniu 
danego zjawiska. „N ie jestem nigdy zado
wolony— mówi on— zanim nie skonstruuję 
modelu mechanicznego;... o ile nie mogę te
go uczynić— nie rozumiem zjawiska; gdy zro
bię model—rozumiem je “ .

Tak więc w  przeciwstawieniu do ujęcia 
czysto analitycznego zjawiska badanego, 
kiedy metodą poszukiwania jest przemiana 
form y wyrazu matematycznego, który cha
rakteryzuje dany ruch, przemiana zachodzą
ca na drodze działań matematycznych, często 
posiadająca kolosalne heurystyczne znacze
nie—jak to widać choćby na przykładzie rów
nań Lagrangea, które są tylko winnej formie 
wyrażoną zasadą D ’Alemberta —  mamy to 
konkretne mechaniczne ujmowanie zjawiska, 
gdy w  umyśle odpowiada mu łatwo zrozu
miały model mechaniczny, pozwalający też 
przewidywać często możliwe skutki ewentu
alnych przyczyn już nie drogą rachunku, 
ale drogą owej intuicyi, właściwej także 
pewnej kategoryi matematyków, w  których 
umysłach każdy rezultat analizy otrzymu
je  natychmiastową interpretacyę geome
tryczną 3).

ł ) Picard, 1. c. str. 122.

2) L . Poincare 1. c. str. 15.

3) Por. Henryk Poincare. L a  valeur de la 
science. Część pierwsza, rozd. I.
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W  kwestyi tej V o ig tv) pisze: „Czysto ma
tematyczne metody poszukiwań wykazują 
swą ograniczoną rozciągłość. Istotnie, bio
rąc naogół, nie może ulegać wątpliwości, że 
większą część rezultatów fizyki teoretycznej 
osiągnięto posługując się zupełnie określo- 
nem wyobrażeniem o mechanizmie zjawiska.

... Fantazya, panująca w  dziedzinie sztuki, 
utrzymuje swoje znaczenie i w nauce, gdyż 
przyznać trzeba, że wielkie odkrycia teore
tyczne w naukach naszych powstały pod sil
nym wpływem fantazyi“ .

Wracając jeszcze do kwestyi możności 
skonstruowania modelu mechanicznego, zau
ważyć musimy, że o ile większą rolę w da- 
nem zjawisku odgrywają niedostępne dla 
pomiaru i bezpośredniej obserwacyi masy 
(masy skryte wogóle w znaczeniu Hertzow- 
skiem, eter, np. i t. p.) o tyle bardziej odda
lonym obrazem rzeczywistości będzie taki 
model.

Zauważmy nakoniec, że dynamika kla
syczna opiera się na twierdzeniu, że nieskoń
czenie małe zmiany zachodzące w  obserwo
wanym systemie ciał zależą wyłącznie od 
jego obecnego stanu statycznego. Jestto do 
pewnego stopnia zasada „niedziedziczności“ , 
o ile wymawiając słowo „dziedziczność" nie 
mamy na myśli istot żyjących, lecz jedynie 
historyę fizycznych stanów systemu badane
go poprzedzających stan obecny. W  natu
rze tymczasem nieożywionej, w  świecie f i 
zycznym, mamy zjawiska, gdzie występuje 
owa zależność pomiędzy tem co się odbywa, 
a tem co już miało miejsce; naprzykład, zja
wiska typu hysteresis. Mechanika, w której 
zasada „dziedziczności11 przeprowadzonaby 
była w  całej rozciągłości, operowałaby rów
naniami funkcyonalnemi (t. j. równaniami, 
w których mielibyśmy furikcye niewiado
mych), gdzie pewne całki owych funkcyj 
wyrażałyby przebieg zjawiska za czas po
przedzający.

Już obecnie w badaniu zjawisk lepkości 
lub tarcia wprowadzamy wyrazy z pierwsze- 
m i pochodnemi (których forma wskazana 
jest przez doświadczenie); jestto już częścio
we zastosowanie się do owej zasady dzie

*) V . Voigt. „Ueber Arbeitshypotesen “ . 
Nachrch. der Konigl. Greselschaft der Wissen- 
schaften zu Góttingen, i905 , zeszyt 2.

dziczności przez wykazanie związku pomię
dzy dwu następującemi jeden po drugim 
stanami. Zwrócić, nakoniec, należy uwagę 
na tę okoliczność, że mechanika bada zjaw i
ska odwracalne, t. j. takie, że jeżeli nadamy 
zmiennej, wyrażającej czas w  danem zjaw i
sku, wartości zwiększające się czy zmniejsza
jące się, w  obu wypadkach zjawisko przej
dzie przez te same stany raz w jednym, dru
g i raz w przeciwnym kierunku; zjawisko od
będzie się, innemi słowy, ściśle naodwrót 
w  razie wartości dla zmiennej czasu zmniej
szających się, o ile za pierwowzór weźmiemy 
zjawisko wobec wartości zwiększających się 
tejże zmiennej. Odwracalność zaś w fizyce 
jest przypadkiem idealnym, którego zjaw i
ska nie dosięgają nigdy, tak że przeciwnie, 
nieodwracalność, jest prawie ogólną za
sadą.

Uwagi powyższe rzucają światło na ogra
niczoną rozciągłość rozpatrywanego sposobu 
ujmowania zjawisk fizycznych; dodać też 
należy, że dotąd nie zdołano ująć w jeden 
system mechaniki całego świata fizycznego, 
nawet mechanika Hertza nie wystarcza, cho
ciaż może przekroczyć granice dosięgane 
przez mechanikę klasyczną.

W  najogólniejszym więc wypadku tłuma
czenie mechaniczne możliwem nie jest; w wie
lu wypadkach przyjąć je należy z zastrzeże
niami, lecz w licznych kategoryach zjawisk 
możemy utworzyć pomiędzy dostępnemi dla 
obserwacyi, możliwie ścisłej, wielkościami 
równania (różniczkowe), których forma 
wskazana jest przez doświadczenie i które, 
będąc w zgodzie z zasadniczemi postulatami 
mechaniki dają to, co nazywamy „tłumacze
niem mechanicznem11.

Już sam wyżej zaznaczony fakt możliwo
ści stworzenia modelu mechanicznego wielu 
zjawisk dowodzi, że dwa lub więcej zjawisk 
mogą odpowiadać wspólnemu wzorowi anali
tycznemu; zważmy dalej, że o ile dwa, np,, 
zjawiska posiadają wspólny wzór analitycz
ny to znaczy to, że cechy jednego zjawiska, 
wyrażone we wzorze owym, dajmy na to, 
przez zmienne x ,y , z... w... są pomiędzy so
bą w takim samym stosunku, jak cechy 
x\ y\ z '... w'... drugiego, t. j. że każda cecha 
np. x  pierwszego posiada analogiczną cechę 
x ' w drugiem zjawisku; słowem obadwa roz-
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patrywane zjawiska są analogiczne.*) P o 
szukiwanie więc mechanicznego modelu zja
wiska jest wypadkiem specyalnym poszuki
wania analogii pomiędzy zjawiskami wogóle 
a tłumaczenie mechaniczne— też wypadkiem 
specyalnym objaśniania lub ułatwiania tłu
maczenia zjawisk skomplikowanych przez 
analogie ze znanemi lub dostępniejszemi dla 
zbadania.

Otrzymamy tłumaczenie mechaniczne zja
wiska, o ile odnaleźć będziemy w stanie po
siadające ten sam wżór zjawisko mechanicz
ne, t. j. o ile odnajdziemy analogię mecha
niczną danego zjawiska. Analogiam i tego 
rodzaju operujemy nieustannie w życiu co- 
dziennem; mówimy, np., o przygniatającem 
nasze serce uczuciu, które jak kamień na 
nim cięży i spada jak kamień i t. p. Jestto 
naturalnie „intuicyjne" załatwianie zagad
nienia. Z  punktu widzenia analitycznego 2), 
chcąc wykazać istnienie analogii pomiędzy 
dwoma lub wieloma zjawiskami, staramy się 
ugrupować odpowiednio zmienne wchodzące 
w skład każdego zjawiska tak, by w każdej 
grupie znalazły się zmienne analogiczne. 
W  ten sposób wokoło danego równania ru
chu zgrupujemy cały szereg, pewną klasę, 
zjawisk przyrodniczych w najszerszem tego 
słowa znaczeniu.

W eźm y, naprzykład, równanie ruchu w i
bracyjnego z uwzględnieniem oporu środo
wiska; otrzymamy

(Py . dy
dx2 dx +  W = o

m> P> 2 — stałe zjawiska 

x, y — zmienne „

równanie to obejmuje jednocześnie np. zja
wiska:

1) Ruch wahadła zwykłego, ważkiego 
w środowisku daj ącem opór;

2) Ruch płynu w połączonych ze sobą za
pomocą krótkiej rurki naczyniach.

1) Por. E. Macb. Podobieństwo i analogia, ja 
ko kierownicze motywy badania naukowego, 
„W szechśw iat11 J\l» 3, 4, r. 1903.

2) Miehel Petrovitcb. La mecaniąue des pheno- 
menes, fondee sur les analogies. W  książeczce 
tej, pełnej nowych poglądów, profesor Petrovitch 
rozwija teoryę ogólnej mechaniki, której naj
główniejsze zasady podajemy poniżej.

3) Wyładowanie się kondensatora elek
trycznego i t. d.

Otrzymujemy schemat.
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Możemy tworzyć schematy podobne dla 
licznych kategoryj zjawisk: dla zjawisk np. 
eksponencyalnych wyrażonych równaniem

dy
dx

_)_ Jcy — U, niezwykle rozpowszechnionych

— lcx
w naturze, gdzie y —ce (c — stała całko

wania, e —  pod
stawa logoryt- 
mów naturaln.) 

i t. p. Łączym y w ten sposób we wspólne 
grupy zjawiska analogiczne wogóle, nie tro
szcząc się, czy wśród nich znajdzie się jakie 
zjawisko mechaniczne^

Dla każdej takiej grupy otrzymamy sche
mat osobny analogiczny z wyżej przytoczo
nym; jedno ze zjawisk wchodzących w  skład 
grupy wziąć możemy za typowe dla całej 
grupy; zastępując w  niem części jego przez 
odpowiednie części innych zjawisk z tejże 
grupy otrzymać będziemy mogli każde ze 
zjawisk analogicznych. Ohcąc więc otrzy
mać tłumaczenie mechaniczne bierzemy za 
zjawisko typowe dla danej klasy jedno 
z wchodzących doń zjawisk mechanicznych.
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Lecz można, i jestto specyalnie płodna 
w  następna metoda postępowania, zamiast 
brać za zjawisko typowe jedno z konkret
nych zjawisk wchodzących w skład grupy, 
wziąć za ów typ zjawisko fikcyjne, definio
wane przez równanie wspólne grupy, zjaw i
sko, którego cechy, wyrażone przez zmienne 
równania, nie miałyby określonego, konkret
nego fizycznego znaczenia, tak żeby można 
je było zastosować do każdego zjawiska 
grupy.

Zjawisko takie polegać więc będzie na 
określonem przez równanie zmienianiu się 
zmiennych charakterystycznych zjawiska; 
zamiast przyczyn konkretnych (sił fizycz
nych, chemicznych) mieć będziemy urojone 
przyczyny zdefiniowane przez ich stosunek 
do zmiennych zjawiska. W  tej ostatniej 
okoliczności szczególnie zawiera się znacze
nie wyżej wyłożonego pojmowania zagadnie
nia. Gdyż, zważywszy, że każda przyczyna 
charakteryzuje się przez swe działanie na 
przedmiot, na który działa, że działanie to 
posiada pewien kierunek, natężenie, że dalej 
działanie to przyspieszać może bieg zjaw i
ska, wywoływanego skądinąd przez inne 
przyczyny, lub je zatrzymywać, dochodzi
my do tej konkluzyi, że przyczyna z punktu 
widzenia analitycznego definiuje się analo
gicznie z siłą i równie jak siła może być 
przedstawiona pod postacią pewnego wekto
ra, określonego co do kierunku i wielkości 
przez 3 rzuty na osi współrzędne.

Zmiany intensywności przyczyny tej są 
równie dostępne do ujęcia jak zmiany inten
sywności siły w mechanice; kilka przyczyn 
może się równoważyć, dodawać i t. d. W  fi
zyce i mechanice mierzymy je  w praktyce 
eksperymentalnej jako siły, wyrażając je 
w  jednostkach umówionych. W  chemii okre
ślamy i porównywamy między sobą inten
sywność działania rozmaitych ciał, rodników 
it .  p., badamy prawa kierujące zmianami 
zachodzącemi w działaniu tem i wykonywa
my odpowiednie pomiary; w biologii porów
nywamy działalność rozmaitych czynników 
w  stosunku do jakiejś komórki, wpływ  ich 
na daną istotę, organ i t. d.; w innych nau
kach mówimy też o przeważających tenden- 
cyach, o ' wynikłym pod wpływem wspólne
go działania wielu przyczyn przebiegu zja
wiska i t. d.

W ogóle więc można uważać intensywność 
działania przyczyny lub przyczyn za określo
ną we wszystkich wypadkach, chociażbyśmy 
nie mogli nawet jej zmierzyć.

W  oświetleniu uwag powyższych nabiera 
specyalnego znaczenia schemat, którego po
szukiwaliśmy dla każdej klasy zjawisk; staje 
się on bowiem reprezentowany przez owo 
fikcyjne zjawisko typowe, modelem mecha
nicznym analitycznie wyrażonym zjawiska. 
„ I  kiedy, mówi uczony profesor uniwersyte- 

; tu Belgradzkiego, *) ilość analogij matema
tycznych pomiędzy różnorodnemi zjawiska
mi wskutek postępu nauki zwiększy się do
statecznie, schematy nasze powołane praw
dopodobnie będą do utworzenia podstaw no
wej gałęzi nauk ścisłych, która, rosnąc nie
ustannie i bezgranicznie, zajmie się zbada
niem ogólnego związku matematycznego po
między przyczynami a skutkami, oczyszczo- 
nemi (przez wprowadzenie zjawisk fikcyj
nych, przyp. tłumacza) od wszelkich cech 
specyalnych, występujących jedynie w tem 
lub owem zjawisku1'.

Dzięki wzmiankowanemu wyżej analitycz
nemu ujęciu przyczyny potrafimy w  wielu 
wypadkach rozłożyć na części składowe 

; przyczyny wielu zjawisk, uważane dziś za 
jednolite.

„Zdołamy 2) zawrzeć w schematy wielką 
liczbę zjawisk, które na pierwszy rzut oka 
zdawałoby się nie mogły wejść do naszej te- 
oryi,... Dziedzina zastosowań naszej teoryi 
w  ten sposób znacznie rozszerzona zostanie, 
sięgając daleko poza pole dostępne obecnie 
dla zastosowań analizy matematycznej

Zatrzymaliśmy się trochę dłużej nad me
chaniką zbudowaną na analogiach, by wy- 

j  kazać, o ile ramy niniejszego artykułu po
zwalają, do jakich rezultatów doprowadzić 
może zastosowanie matematycznej metody 
badania; wbrew zdaniu, wyżej przytoczone
mu, Voigta metoda ta doprowadziła w  da
nym wypadku do rezultatów o ogólności 
i ścisłości znakomitej 3).

J) Petrovitch, 1. c. str. 22.

2) Petrovitch, 1. c. str. 92.

3) Polecamy gorąco książkę Petrovitoha, dla 
osób posiadających rachunek wyższy i mechanikę 
klasyczną; jest ona pełna pięknych pomysłów 
i napisana z dużym polotem i jasnością.
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Stwierdzamy tu jeszcze raz słuszność słów 
Henryka Poincarego, który w kwestyi tej 
p isa łx); „Oba rodzaje umysłów są jednako
wo niezbędne dla postępu nauki. Logicy, 
równie jak intuicyoniści, dokonali rzeczy 
wielkich, których inni dokonaćby nie zdo
łali... Zależeć nam jedynie może na zbada
niu bliższem znaczenia, jakie każda z metod 
poszukiwania posiadła w  historyi nauki, 
której zaś z nich mamy oddać pierwszeń
stwo— tego rozstrzygnąć nie możemy “ .

A. Wroczyński.

F L O R A  G R Z Y B K Ó W  

R D Z A W N IK O W Y C H  (U R E D IN A C E A  E ) 

W  A U S T R A L II.

W edług niedawno ogłoszonych prac Me. D . 
Alpinea flora Australijska okazuje się bardzo ubo
gą w gatunki grzybków rdzawnikowych w po
równaniu z Europą. Znaleziono bowiem dotąd 
w tej części świata zaledwie 167 gatunków tych 
grzybków, gdy tymczasem dla samej Szwajcaryi 
Ed^Fischer przytacza 376 gatunków.

Z  rodzajów, jakie występują w Australii, tylko 
jeden (Uromycladium) należy do czysto ende
micznych. Pozostałe zostały zawleczone z in
nych części świata. W śród nich uderza całkowi
ty brak przedstawicieli rodzaju Ravenalia, tak 
rozpowszechnionego na akacyach, mimozach i w il
czomleczach podzwrotnikowych. Największą licz
bę gatunków posiada Puccinia (90) i  Uromyces 
(27). Bardzo zaś mało gatunków znajdujemy 
z grupy Melampsoreae, a mianowicie z rodzajów 
Melampsora i Cronartium po jednym gatunku 
i dwa gatunki w stadyum Caeoma.

Jak już wyżej wspomnieliśmy, znaczna ilość 
gatunków grzybów  rdzawych, znalezionych w Au
stralii, należy do przybyszów. Tak np. w  rodza
ju  Puccinia na 90 gatunków 22 przywędrowały 
z Europy, z rodzaju Uromyces na 27 gatun
ków— 6. Przy  były one do Australii razem z na
sieniem chwastów i roślin uprawnych. Do ostat
niej kategoryi należy np. P. graminis, rdza, w y 
stępująca na trawach zbożowych i P . helianthi na 
słoneczniku.

Dużo ciekawych cech przedstawiają australij
skie gatunki Puccinia, pasorzytujące na złożonych 
(Compositae). Z  21 odnoszących się tu gatunków 
tylko 13 należy do czysto miejscowych, pozosta
łe znajdowane były i w innych częściach świata.

x) H . Poincare, La valeur de la science, rozdz. 
pierwszy.

W szystk ie miejscowe gatunki, prócz P . olearia, 
wyróżniają się przedewszystkiem brakiem zarod
ników rdzawnikowych (uredospory). Zato poko
lenie ognikowe (aecidia) występuje w nich w  cią
gu całego roku za wyjątkiem miesięcy letnich. 
Co dotyczę zarodników trwalnikowych (tełeuto- 
spory) to u endemicznych gatunków różnią się 
one między sobą bardzo nieznacznie. Posiadają 
zwykle błonę całkiem gładką, bez żadnych wy- 
rostów z wyraźnemi wierzchołkowemi zgrubienia
mi oraz trwałemi trzoneczkami średniej długości. 
Braku zarodników rdzawnikowych u gatunków 
australijskich nie można uważać za wynik warun
ków klimatycznych; albowiem australijskie inne 
gutunki Puccinia, występujące na różnych kwia
towych nie z rodziny złożonych, postać tę owoco
wania posiadają. Brak tej ostatniej musimy uwa
żać zatem jako cechę właściwą wyłącznie gatun
kom, pasorzytującym na złożonych, cechę, obok 
w yżej wspomnianych osobliwości w budowie te- 
leutospor wskazującą, że mamy tu do czynienia 
ze swoistym, czysto australijskim typem biolo
gicznym. Zdolność przystosowania się do róż
nych roślin kwiatowych posiadają rdze australij
skie w  stopniu daleko wyższym niż europejskie. 
N iektóre nawet czysto endemiczne gatunki Pucci
nia znane są tylko z roślin nie australijskiego po
chodzenia. Należy tu np. P. calendalae, P . ci- 
nerariae, P . distincta. P. tasmanica tworzy na 
australijskich gatunkach tylko pokolenie ogniko
we (aecidia), gdy tymczasem na kosmopolitycz
nym gatunku starca Senecio vulgaris, znajduje
my oba je j stadya: aecidia i teleutospory. Cie- 
kawem jest także, że oba rodzaje, Puccinia i Uro
myces, wykazują w  gatunkach australijskich wię
cej m iędzy sobą pokrewieństwa, niż to widzimy 
w  Europie. Z  jednej strony w rodzaju Uromy
ces spotykamy obok normalnych jednokomórko
wych i dwukomórkowe teleutospory, z drugiej 
strony wśród normalnie dwukomórkowych za
rodników trwalnikowych u Puccinia spotykamy 
jednokomórkowe czyli t. zw. mesospory. W y - 
stępują one szczególniej obficie w  gatunkach czy
sto australijskich. Jeszcze cieką wszem jest, że 
produkcyę mesospor napotykamy i a wielu ga
tunków, przeniesionych do Australii, np. u paso- 
rzytujących na trawach P. graminis i P . festu- 
cae. Gatunki te tworzą mesospory tylko w  Au
stralii, w Europie zaś postać ta owocowania wca
le obserwowana nie była. Co powoduje tego 
rodzaju zmianę w  budowie zarodników u tych 
rdzy — obecnie rozstrzygnąć niepodobna.

Dodać w  końcu musimy, że australijskie rodzi
ny kw iatowe najbogatsze w  gatunki jako to: strą
kowe (Leguminosae), myrtowate (Myrtaceae) 
i owełkowate (Proteaceae) okazują się bardzo 
ubogie w  gatunki grzybków  rdzawnikowych. 
Tak  na strąkowych znaleziono 21 gatunków, 
z owełkowatych zaś znamy jeden gatunek, a zm yr- 
towatych żadnego. Daleko więcej gatunków 
tych grzybów  wykazują rodziny kwiatowych, 

| których przedstawiciele pochodzą przeważnie
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z innych części świata. Do takich należy np. 
grupa złożonych, na których znaleziono najwięcej 
gatunków grzybów rdzawnikowych.

D r. J. Trzebiński.

K R O N IK A  N A U K O W A .

—  W tórne  promienie Róntgena. Gdy pro
mienie Róntgena przechodzą przez jakikołwiek 
ośrodek, w tedy część większa promieniowania 
wtórnego ulega pochłonięciu przez tenże ośrodek, 
część zaś pozostała, która wychodzi z ośrodka 
a więc jedyna, którą zmierzyć można, stanowi 
drobny tylko ułamek całego promieniowania 
wtórnego. J. Thomson podał przed paroma mie
siącami wzór bardzo prosty, wyrażający stosunek 
pomiędzy energią całego promieniowania wtórne
go a tej jego części, która wydostaje się naze- 
wnątrz— w wypadku, gdy ośrodek pochłaniający 
dany jest w postaci p łyty a promienie główne 
padają prostopadle. Tenże badacz, zmierzywszy 
jonizacyę S ', jaką w  cienkiej warstewTce gazowej 
wytwarzają promienie wtórne tuż przed płaszczy
zną, na którą przypada ścianka przednia płyty, I 
stwierdził, że z pomiędzy dwu różnych pierwiast
ków większą jonizacyę daje ten, którego ciężar I 
atomowy jest większy; mianowicie rozmaite war- j  

tości jonizacja dają ten sam szereg, co odpowied- j  

nie ciężary atomowe. Gdy płyta jest z materya- 
łu o znacznej gęstości, np. z ołowiu, w tedy joni- 
zacya S  jest znacznie większa od jonizacyi P , 
którą w  takiej samej warstwie wytwarzają pro- | 
mienie główne. Stąd wynikłby wniosek nastę
pujący: „gd yb y  część energii, zużywana na joni
zacyę, nie była —  w wypadku promieni wtór
nych— znacznie większa, aniżeli w  wypadku pro
mieni głównych, to promieniowanie wtórne odda
wałoby energii więcej, niżby je j doprowadzało 
promieniowanie główne". Moglibyśmy sobie w y
obrazić w takim razie, że promieniowanie główne 
sprowTadza w niektórych atomach rodzaj wybu
chu, skutkiem którego następuje emisya promieni 
wtórnych, przyjmując jednocześnie, że część ener
g ii promieniowania wtórnego jest wynikiem w y
zwalania się energii wewnętrznej atomów ośrod
ka pochłaniającego. Pogląd taki zgodny jest 
z wynikiem, otrzymanym świeżo przez prof. Bum- 
steada; badacz ten przekonał się, że jeśli jedna
kowe ilości energii promieniowania głównego ule
gają pochłanianiu przez ołów i cynk, to ciepło, 
wytworzone w wypadku ołowiu, jest większe od 
ciepła, wytworzonego w wypadku cynku; jestto 
wskazówką, że w  wypadku ołowiu pochłanianiu 
promieni Róntgena głów’nych towarzyszy zmiana 
w  niektórych atomach.

(Nat. R .) S. B.

—  Różnice term iczne  w ciągu jednej nocy 
w ew nątrz  tego samego miasta. W  W illiam - 
stownie zaobserwowano podczas pewnej nocy 
rozmaite temperatury w rozmaitych punktach te
go miasta. Pan W . I . Miłham postanowił zba
dać bliżej tę kwestyę i w tym celu umieścił 
w rozmaitych punktach miasta tuzin doskonale 
wypróbowanych termometrów. Należy zazna
czyć, że miasto ma długości 1600 m  i szerokości 
1000 m; leży ono na 3 wzgórzach, a dwie jego 
doliny, idące od wschodu na zachód, otoczone są 
dosyć wysokiemi górami (360 do 1054 m ).

Różnice termiczne okazały się dość znaczne, 
gdyż, w  zależności od punktu miasta, wynosiły 
od 1 do 11°. Zainteresowany tą sprawą p. Mil- 
lham poczj7nił pomiary ściślejsze, które potwier
dziły obserwacye poprzednie.

Oczywiście powstało tutaj dużo zagadnień: Czy 
różnice te są stałe? Czy jedno miejsce jest stale 
cieplejsze od drugiego i chłodniejsze od trzecie
go? Czy stosunek tych różnic jest stafy? Są
dząc a priori, zdawałoby się, że odpowiedzi po
winny być przeczące. Obserwacye przypuszcze
nie to potwierdziły, gdyż okazało się, że dane 
miejsce —  w  pewnych warunkach —  może być 
cieplejsze od drugiego o 1° lub 2°, a w innych wa
runkach— chłodniejsze.

Przyczyny tych różnic termicznych są bardzo 
liczne. Ważną rolę odgrywa tutaj w iatr i w y
sokość położenia, która jednakże nie jest czynni
kiem najważniejszym.

Doświadczenia swe meteorolog amerykański 
prowadzi w  dalszym ciągu i wkrótce zamierza 
ogłosić bardziej szczegółowe rezultaty.

hjr.

ROZM AITOŚCI.

—  Trzęsienie ziemi a tereny naftowe w Kali
fornii.  Olbrzymie trzęsienie ziemi, którego ofiarą 
padło San Prancisco najważniejszy port nafto
w y na zachodniem wybrzeżu Stanów Zjednoczo
nych, nie wyrządziło znaczniejszych strat w prze
myśle naftowym. W prawdzie ustało na razie 
wydawnictwo pisma fachowego „Pacific Oil R e 
porter11, a centralne zarządy licznych przedsię
biorstw naftowych zostały zniszczone, same ko
palnie nafty nie doznały jednak szkód, jak ogól
nie donoszą. Jestto rzeczą dla przemysłu nafto
wego Kalifornii nadzwyczaj ważną, gdyż znane 
są wypadki, że wskutek trzęsienia ziemi dopływ 
ropy zupełnie ustawał, albo szyby zostawały za
lewane słoną wodą i traciły produkcyę. Pro- 
dukcya kopalń w okręgu Santa Barbara utrzy
muje się na tym samym poziomie, co przed trzę
sieniem ziemi. Kopalnie bardziej na północ w y 
sunięte i tereny w okręgu Kern-R iver nie dozna
ły  również żadnej szkody, tak, że stan produkcyi
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ropy całej Kalifornii pozostał niezmieniony. P e 
wien uszczerbek ponosi konsumcya produktów 
naftowych, gdyż hotele i inne lokale używające 
ropy dla celów motorycznych;— przestały istnieć; 
nie stanowi to jednak w  konsumcyi nafty w iel
kiej rubryki. Oczekują znacznego ożywienia po
pytu, gdyż roboty około odbudowania San Fran
cis ko postępują, w  bardzo raźnem tempie.

—  Biali negrzy. W ydawnictwo „ L ’antropo- 
log ie11 donosi, że niedawno zauważono w Rouen 
kobietę-negra. której skóra pozbawiona była 
w zupełności pigmentu, lecz której wszystkie in
ne cechy wskazywały je j przynależność do rasy 
negrskiej. Fakty takie obserwowano już uprzed
nio; pomiędzy innemi Voltaire opisuje w r. 1744 
„dziwne stworzenie11, które jednakże było czło
wiekiem. gdyż posiadało mowę ludzką i twarz na 
wzór oblicza ludzkiego. B y ł to biały negr, który,

podług mniemania Yoltairea należał do rasy Lo- 
ango. B iali negrzy, jak  to stwierdził p. Lecat, 
choć należą do wyjątków, lecz od czasu do czasu 
dają się obserwować. Cechami charakterystycz
nemu ich jest to, że są oni całkowicie pozbawieni 
pigmentu i że są albinosami.

h jr.

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

—  D r .  H . B ó rn e r .  Podręcznik F izyk i dla 
klas wyższych szkół realnych (Lehrbuch der Phy- 
sik fur die drei oberen Klassen der Realgymna- 
sien). Z  379 rys. w tekście. W ydanie 4-te, 
Weidmann w Berlinie, 1905. Cena w oprawie 
6 marek.

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

za czas od d. 1 do d. 10 września 1906 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość 700 mm -j-

Temperatura w st. Cels.
Kierunek 

i prędk. wiatru 
w  m/sek.

Zachmurze
nie 

(0 -  10)
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S

u
m

a 
S 

op
ad

u

U W A G I

7 r lp . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. lp . 9 w. 7 r. lp . 9 w.

1 s. 57,3 56,1 55,8 17,0 26,4 22,6 27,5 14,3 N, W 2 W 4 0 3 © 7 3 _
2n. 54,3 53,3 54,0 22,2 27,4 23,0 28,1 16,2 w 2 w 4 N, 0 3 © 2 3 —
3 p . 58,0 58,1 57,4 13,2 17,6 16,3 23,8 11,3 N E r n e 5 n e 4 © 4 © 3 0 —
4 w 55,7 55,0 54,2 15,0 19,8 18,0 21,0 10,5 e 6 e 8 e 5 ©6 © 4 4 —

5 ś. 50,7 50,9 49,1 17,4 25,8 22,9 26,6 13,0 s 3 S, W 4 0 3 ©6 0 0,8 •  w  nocy;

6 c . 48,2 45,8 43,5 16,2 18,4 17,5 23,5 15,5 w 2 N3 n w 6 10 10 10 1,6
/ •  5530/p. 540/p; 
l •  625/p- /

Yp. 44,1 44,0 47,0 13,4 15,4 14,2 17,8 13,2 W 8 M W ,, w u 10 10 10 0,9 •  a. p. /
8 s. 50,9 51,6 52,5 13,6 18,0 16,7 20,2 11,0 n w 3 w 4 W 0 10 10 10 —

9 n. 49,9 50,5 51,3 18,0 21,4 16,2 22,5 15,4 w 4 NWjr N, 10 10 5 —

10 p. 51,4 50,1 50,6 12,4 19,8 14,4 20,3 11,0 W, w 3 n w 2 10 10 3 —

Śred
nie 51,5 51,5 51,5 15,8 21,0 18,2 23,1 13,1 j 3,7 4,9 4,3 6,9 6,7 4,8 —

Stan średni barometru za dekadę: '/3 (7 r. -j- 1 p. -f- 9 w.) =  751,6 mm
Temperatura średnia za dekadę: */ł (7 r. -|- 1 p. -f- 2 X  9 w.) =  18°,3 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  3,3 mm

T R E Ś Ć :  F ryderyk  Schaudin. Wspomnienie pośmiertne, przez d-ra W . Knappego. — Prof.
dr. L . Kuy. Wrażliwość w  państwie roślinnem, tłum. Adam  Czartkowski. -—  O mechanicznem 
tłumaczeniu zjawisk przyrody, przez A . W roczyńskiego. —  Flora grzybków rdzawnikowych (Uredi- 
naceae) w Australii przez d-ra J. Trzebińskiego. —  Kronika naukowa. —  Rozmaitości. —  Notatka 
bibliograficzna. —  Buletyn meteorologiczny.
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