
*\ó 37 (1273). Warszawa, dnia 9 września 1906 r. Tom X X V .

T Y G O D N I K  P O P U L A R N Y ,  P O Ś W I Ę C O N Y  N A U K O M  P R Z Y R O D N I C Z Y M .
PRE NU M ERATA „W S Z E C H Ś W IA T A ".

W W arszaw ie : rocznie mb. 8, kwartalnie rub. 2.
Z przesyłką pocztow ą : rocznie rub. 10, półrocznie rub. 5.

Prenumerować można w Redakcyi Wszechświata 

i we wszystkich księgarniach w kraju i zagranicą.

Redaktor Wszechświata przyjmuje ze sprawami redakcyjnemi codziennie od godziny 6 do 8 wieczorem w lokalu redakcyi.

A d re s  R e d a k c y i :  M A R S Z A Ł K O W S K A  Nr. 118. — T e le fon u  8314.

H. P o in c a r e .

DRO G A M LE C Z N A  A  TE O R Y A  

C łA ZÓ W .1)

Rozważania, stanowiące przedmiot niniej
szego artykułu, dotychczas nie ściągnęły na 
siebie dostatecznej uwagi astronomów; m ógł
bym przytoczyć zaledwie dowcipną ideę lor
da Kelvina, która odsłoniła nam nowe pole 
badań, lecz drogą przezeń wytkniętą nikt 
dotąd nie poszedł.

W iem y wszyscy, jak wielu fizyków spół- 
czesnych przedstawia sobie budowę gazów. 
Gazy składają się z niezliczonej mnogości 
cząsteczek, ożywionych wielkiemi prędko
ściami, a krzyżujących się ze sobą we wszy
stkich kierunkach. Cząsteczki te prawdo
podobnie działają na siebie z odległości, 
lecz działanie to maleje znacznie ze wzro
stem odległości tak, że drogi przez nie opi
sane można uważać za prostolinijne, chyba 
że jakaś cząsteczka przechodzi dość blisko 
obok innej: w tym przypadku wskutek przy-

x) Przekład, z pewnemi skróceniami, z „Bulle- 
tin de la Societe astronomique de France14. 1906. 
Zeszyt kwietniowy.

ciągania wzajemnego lub odpychania odchy
lają się one na prawo lub na lewo. N azy
wamy to niekiedy uderzeniem, lecz nie na
leży wyrazu tego rozumieć w  zwykłem zna
czenia; nie jest bowiem konieczne, aby obie 
cząsteczki zetknęły się ze sobą, wystarczy, 
by zbliżyły się do siebie o tyle, aby przycią
ganie wzajemne zaczęło na nie działać. P ra 
wa odchylenia, jakim ulegają, są.takie same, 
jak gdyby nastąpiło między niemi zderzenie 
istotne.

Zdawałoby się, że nieskoordynowane ude
rzenia tego niezliczonego pyłu mogą zrodzić 
tylko chaos nierozwikłany, przed którym 
analityk cofnąć się musi; lecz tu przychodzi 
nam na pomoc prawo liczb wielkich, to naj
wyższe prawo przypadku. Zwątpienie m o
głoby nas ogarnąć wobec porządku poło
wicznego; lecz w chaosie zupełnym to pra
wo statystyczne ustala coś w rodzaju po
rządku średniego, w którym myśl odnajduje 
wątek. Badanie tego średniego porządku 
stanowi właśnie teoryę cynetyczną gazów. 
Dowodzi nam ona, że prędkości cząsteczek 
są jednakowo rozmieszczone we wszystkich 
kierunkach, że wielkość tych prędkości zmie
nia się od cząsteczki do cząsteczki, że nadto 
sama ta zmiana ulega prawu, zwanego pra
wem Maxwella. Prawo to pozwala nam zna
leźć liczbę cząsteczek, ożywionych taką lub
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inną prędkością. Skoro tylko gaz uchyli się 
od tego prawa, wzajemne uderzenia cząste
czek, zmieniając kierunek oraz wielkość ich 
prędkości, szybko sprowadzają go do stanu, 
któremu prawo to jest właściwe. F izycy 
usiłowali z powodzeniem objaśnić w  ten spo
sób własności doświadczalne gazów, ńp. pra
wo Mariottea.

Rozważm y teraz drogę mleczną. 1 tam 
dostrzegamy pył niezliczony, ale ziarnka te
go pyłu nie są to już atomy, lecz gwiazdy; 
ziarnka te poruszają się również z wielkiemi 
prędkościami oraz działają na siebie na od
ległość, lecz działanie to jest tak słabe wobec 
znacznych odległości, że drogi przez nie op i
sywane można uważać za linie proste. Dwie 
jakiekolwiek gw iazdy od czasu do czasu mo
gą znaleźć się w dość bliskiej od siebie odle
głości, by drogi ich uległy zboczeniu, na po
dobieństwo drogi komety w bliskości Jow i
sza przechodzącej. Jednem słowem, w oczach 
olbrzyma, dla któregoby nasze słońca były 
tem, czem są dla nas atomy, droga mleczna 
uchodziłaby za kulę gazową.

Taka jest idea przewodnia lorda Kelvina. 
Co mamy wnioskować z tego porównania? 
W  jakiej mierze jest ono ścisłe? Właśnie tę 
kwestyę chcielibyśmy zbadać, lecz zanim 
dojdziemy do jakiegoś stanowczego wnio
sku, już przeczuwamy, nie chcąc zgóry go 
przesądzać, że teorya cynetyczna gazów jest 
dla astronoma wzorem, którego nie może 
ślepo naśladować: wolno mu tylko w swych 
rozważaniach szukać w niej natchnienia.

A ż  do chwili obecnej mechanika nieba 
obierała sobie za wyłączny przedmiot badań 
układ słoneczny oraz niektóre układy gwiazd 
podwójnych. Cofała się ona przed układem 
drogi mlecznej, bez względu na to, czy od
słaniała nam gromady gwiazd, czy też m gła
wice; bo widziała tam tylko panowanie cha
osu. Lecz droga mleczna nie jest bardziej od 
gazu skomplikowana; metody statystyczne, 
oparte na rachunku prawdopodobieństwa, 
a stosowane do gazów, mogą przeto również 
dobrze znaleźć zastosowanie do drogi mlecz
nej. A le  przedewszystkiem należy zdać so
bie sprawę z podobieństw i różnic, jakie na
stręczają dwie te dziedziny zjawisk.

Lord Kelvin  usiłował określić w świetle 
swej idei wym iary drogi mlecznej. W  tym 
celu znać trzeba liczbę gwiazd widzialnych

| dla naszych teleskopów; lecz wcale nie je 
steśmy pewni, czy poza gwiazdami widzial- 
nemi nie ukrywają się inne, których nie do
strzegamy. Gdyby tak było istotnie, to licz
by przez nas znalezione dałyby nam poję
cie nie o wymiarach drogi mlecznej, lecz 
o sprawności naszych narzędzi mierniczych. 
Lecz nowa teorya odsłania nam nowe środki. 
W  samej rzeczy, znamy przecież ruchy 
gwiazd najbliższych, możemy nadto wyrobić 
sobie pojęcie o wielkości i kierunkach ich 
prędkości. Jeśli idee przez nas wyłuszczone 
są ścisłe, to prędkości te powinny ulegać 
prawu Maxwella, a wartość średnia owych 
prędkości pozwoli nam poznać to, co, że tak 
powiem, odpowiada temperaturze naszego 
gazu fikcyjnego. Lecz temperatura ta sama 
zależy od wymiarów naszej kuli gazowej. 
Jak istotnie zachowuje się masa gazowa po
zostawiona sama sobie w próżni, gdy jej ele
menty przyciągają się podług prawa Newto
na? Przyjmuje ona postać kulistą; nadto, 
wskutek ciążenia gęstość jej jest większa 
w środku, a ciśnienie również wzrasta od po
wierzchni ku środkowi wskutek ciężaru czę
ści zewnętrznych przyciąganych przez śro
dek: temperatura bowiem a ciśnienie są 
związane przez prawo adyabatyczne zupełnie 
jak w  kolejno po sobie następujących war
stwach naszej atmosfery. Na samej po
wierzchni ciśnienie jest równe zeru, i tak sa
mo ma się z temperaturą bezwzględną, t. j. 
z prędkością cząsteczek.

W  środku kuli gazowej ciśnienie, a więc 
i temperatura, byłoby tem znaczniejsze, im 
kula byłaby większa, gdyż ciśnienie powięk
sza się przez ciężar wszystkich warstw ko
lejnych. Możemy przypuścić, że znajdujemy 
się prawie w  środku drogi mlecznej, a obser
wując średnią prędkość własną gwiazd, po
znamy to, co odpowiada temperaturze środ
kowej naszej kuli gazowej oraz będziemy 
mogli znaleźć jej promień.

Możemy wyrobić sobie pewne pojęcie 
o wyniku przez następujące rozważania. 
Przyjm ijm y proste przypuszczenie, że droga 
mleczna jest kulista, i że masy są w niej roz
mieszczone w sposób jednorodny; wynika 
stąd, że gw iazdy opisują elipsy spółśrodko- 
we. Jeśli przypuścimy nadto, że prędkość 
na powierzchni redukuje się do zera, to bę
dziemy m ogli obliczyć prędkość w środku,



Ne 37 W SZECHŚW IAT 579

posługując się równaniem sił żywych. Zna
leźlibyśmy w ten sposób, że prędkość owa 
jest proporcyonalna do promienia kuli oraz 
do pierwiastku kwadratowego z jej gęstości. 
Gdyby masa tej kuli równała się masie słoń
ca, a jej promień promieniowi orbity ziem
skiej, to prędkość ta (jak to łatwo widzieć) 
równałaby się prędkości ziemi na jej orbicie. 
Lecz w rozważanym przez nas przypadku 
masa słońca musiałaby być rozmieszczona 
w kuli o promieniu 1000 000 razy większym, 
gdyż promień ten—to odległość gwiazd naj
bliższych. Zatem, gęstość byłaby 1018 razy 
mniejsza, ponieważ jednak prędkości są to 
wielkości tego samego rzędu, to promień bę
dzie tylko 109 razy większy, czyli 1000 razy 
większy od odległości gwiazd najbliższych. 
Wynikałoby stąd, że droga mleczna liczy 
około miliarda gwiazd.

Lecz zarzuci nam kto, że hypotezy te są 
dalekie od rzeczywistości. Nasamprzód, dro
ga mleczna nie jest kulista—do tego punktu 
jeszcze powrócimy —  następnie, teorya cy- 
netyczna gazów nie zgadza się z przypu
szczeniem kuli jednorodnej. Istotnie, prze
prowadzając rachunek ścisły zgodnie z tą 
teoryą, znajdziemy bez wątpienia wynik nie 
zupełnie zgodny z rzeczywistością; będzie on 
wszakże wielkością tego samego rzędu, a w 
podobnem zagadnieniu dane są tak niepe
wne, że rząd wielkości to jedyny cel, o który 
chodzić nam może.

W  tem miejscu nasuwa się pewna uwaga: 
wyniki lorda Kelvina, które odnaleźliśmy 
przez rachunek przybliżony, zgadzają się 
z liczbami, do jakich doszli obserwatorowie 
zapomocą teleskopów. Wnioskować stąd 
należy, że jesteśmy tuż koło prawdy, jeśli 
chodzi o drogę mleczną. Lecz uwaga ta po
zwala nam rozwiązać inne jeszcze pytanie. 
Są gwiazdy, które widzimy, bo świecą; lecz 
czy istnieją gwiazdy ciemne, krążące w prze
strzeniach międzygwiazdowych, a które 
przez długie jeszcze czasy pozostaną ukryte 
dla naszego wzroku? Otóż, metoda lorda 
Kelvina pozwala nam znaleźć całkowitą ilość 
gwiazd, włączając w  to i gw iazdy ciemne, 
gdyby istniały; ponieważ jednak liczba tym 
sposobem znaleziona daje się porównać 
z liczbą, jaką osiągamy zapomocą teleskopu, 
to wnioskować stąd należy, że niemasz ma- ;

teryi ciemnej, lub przynajmniej, że niema 
jej tyle, co materyi świecącej.

Lecz pójdziemy dalej; musimy jeszcze roz
patrzyć kwestyę pod innym kątem. Czy 
w  naszych rozważaniach droga mleczna ma 
być obrazem gazu właściwego? Wiadomo, 
że Crookes wprowadził pojęcie czwartego 
stanu materyi, w  którym gazy pod w pły
wem wielkiego rozrzedzenia przestają się 
zachowywać jak gazy właściwe, przyjmując 
natomiast postać materyi promienistej. Czyż
by więc droga mleczna; ze względu na słabą 
jej gęstość miała być obrazem materyi gazo
wej, czy też materyi promienistej. Rozpa
trzenie t. zw. drogi średniej da nam odpo
wiedź na to pytanie.

Drogę przebytą przez cząsteczkę gazową 
można uważać jako utworzoną z odcinków 
prostokreślnych, przeplatanych bardzo ma- 
łemi łukami, odpowiadaj ącemi kolejnym 
uderzeniom. Długość każdego takiego od
cinka nazywamy drogą średnią. N ie jest 
ona, ma się rozumieć, jednakowa dla wszy
stkich odcinków i dla wszelkich gazów; mo
żemy wszakże wziąć pewną średnią, i ją  to 
właśnie nazwano drogą średnią. Jest ona 
tem większa, im mniejsza jest gęstość gazu. 
Ma tery a jest promienista, jeśli droga średnia 
jest większa od wymiarów naczynia, w któ- 
rem jest zawarte. Cząsteczka ma przeto 
szanse przebycia całego naczynia, nie ulega
jąc uderzeniu. Materya jest gazowa w przy
padku przeciwnym. W ynika stąd, że ta sa- 

j ma materya może być promienistą w małem 
naczyniu, a gazowa w  wielkiem; i może dla
tego w  rurce Crookesa próżnia musi być 
tem doskonalsza, im większa jest sama 
rurka.

Jakże więc ma się z drogą mleczną? Jestto 
masa gazu o gęstości bardzo małej, lecz w y
miary jej są znaczne; czyż więc gwiazda ja 
ka ma szanse przebycia całej przestrzeni 
masy, nie ulegając uderzeniu, t. j. nie prze
chodząc w pobliżu innej gwiazdy, któraby 
mogła ją  zboczyć z drogi? Co rozumiemy 
nadto przez wyraz „w  pobliżu"? Jest on 
z konieczności nieco dowolny; przypuśćmy, 
że jestto odległość Neptuna od słońca, co 
przedstawiałoby odchylenie równe prawie 
10 stopniom; wyobrażamy więc sobie każdą 
naszę gwiazdę, jako otoczoną kulą bezpie
czeństwa o takim właśnie promieniu. Czy



580 "WSZECHŚWIAT JMa 37

prosta będzie mogła przejść przez te kule? 
Na odległości średniej gw iazd drogi mlecz
nej, promień tych kul będzie widziany pra
wie pod kątem dziesiątej części sekundy, 
a gwiazd jest miliard. Umieśćmy na kuli 
niebieskiej miliard małych kół o promieniu 
jednej dziesiątej części sekundy. Czy są 
szanse, że te koła pokryją wielką ilość razy 
kulę niebieską? Dalecy jesteśmy od tego; 
pokryją one zaledwie 1/16000 część. A  więc 
droga mleczna nie jest obrazem materyi ga
zowej, lecz materyi promienistej Crookesa. 
Tem nie mniej, ponieważ poprzednie nasze 
wnioski są na szczęście bardzo mało ścisłe, 
nie potrzebujemy znacznie ich zmieniać.

Lecz wróćmy do drogi mlecznej. N ie jest 
ona sferyczna i chętniej przedstawilibyśmy 
ją sobie w postaci tarczy spłaszczonej. Ja- 
snem jest wówczas, że masa, która bez pręd
kości opuszcza powierzchnię wróci do środka 
z różnemi prędkościami, stosownie do tego, 
czy opuściła powierzchnię w sąsiedztwie 
środka tarczy, czy też na jej brzegu; w dru
gim  przypadku prędkość byłaby znacznie 
większa.

Otóż, dotychczas przypuszczaliśmy, że pręd
kości własne gwiazd, te, które obserwujemy 
możemy zestawić z prędkościami, jakie osią
gnęłyby podobne masy, lecz to pociąga za 
sobą pewną trudność. Podaliśmy w yżej 
wielkość wymiarów drogi mlecznej oraz w y 
prowadziliśmy ją  z obserwowanych prędko
ści własnych. Prędkości te są to wielkości 
tego samego rzędu, co prędkość ziemi na or
bicie; lecz jaki wym iar mierzyliśmy w ten 
sposób? Jestże to grubość, czy może pro
mień tarczy? Jestto bez wątpienia coś po- j  

średniego; ale w takim razie, co powiedzieć 
możemy o samej grubości, lub o promieniu 
tarczy? Nie brak danych dla wykonania 
rachunku; poprzestanę jednak na tem, że j  

wykażę możliwość oparcia rachunku, przy
najmniej przybliżonego, na wyczerpującem 
roztrząsaniu ruchów własnych.

A  wtedy znajdziemy się wobec dwu hy- 
potez: albo gw iazdy drogi mlecznej są oży
wione prędkościami, które w  większości 
przypadków są równoległe do płaszczyzny 
drogi mlecznej; zresztą prędkości te są jed
nostajnie rozmieszczone we wszystkich kie
runkach równolegle do owej płaszczyzny. 
Skoro tak, to obserwacya ruchów własnych

powinna nam odsłonić przeważanie-składo- 
wych równoległych do drogi mlecznej; ale 
to właśnie pozostaje do wykazania, gdyż nie 
wiem, czy systematyczna dyskusya została 
przeprowadzona z tego punktu widzenia. 
Z  drugiej strony, podobna równowaga mo
głaby być tylko czasowa, gdyż wskutek ude
rzeń, cząsteczki, to jest gwiazdy, nabędą 
z czasem znacznych prędkości w kierunku pro
stopadłym do drogi mlecznej i wyjdą wresz
cie z jej płaszczyzny tak, że cały układ dążyć 
będzie do form y kulistej, jedynej figury 
równowagi odosobnionej masy gazowej.

A lbo cały układ jest ożywiony wspólnym 
ruchem obrotowym, i dla tej właśnie przy
czyny spłaszczony jak ziemia, jak Jowisz, 
jak zresztą wszystkie ciała, które się obra
cają. Ponieważ jednak spłaszczenie jest 
znaczne, to ruch obrotowy może być szybki. 
Tak jest bez wątpienia, lecz musimy poro
zumieć się co do słowa „ s z y b k i G r ę s t o ś ć  
drogi mlecznej jest 1025 razy mniejsza odgę- 

j  stości słońca, a prędkość obrotowa (^1025razy 
mniejsza od prędkości słońca równoważyłaby 
ją  z punktu widzenia spłaszczenia. Prędkość 
1012 razy powolniejsza od prędkości ziemi, 
t. j. trzydziesta część łuku o jednej sekun
dzie na jeden wiek, będzie to już obrót bar
dzo szybki, prawie zaszybki, aby możliwa 
była równowaga stała.

W  tem przypuszczeniu dostrzegalne ruchy 
własne ukażą się nam jako jednostajnie roz
mieszczone, i nie mogą już przeważać skła
dowych równoległych do płaszczyzny drogi 
mlecznej. Ruchy te nic nam nie powiedzą 
o obrocie, gdyż sami stanowimy część obra
cającego się układu. Jeśli mgławice spiral
ne stanowią odmienne drogi mleczne, obce 
zupełnie naszej, to nie są one wciągnięte .do 
tego obrotu; można byłoby zatem zbadać ich 
ruchy własne. Prawda, że są one bardzo 
odległe; jeśli jakaś mgławica ma wymiary 
drogi mlecznej i jeśli je j pozorny promień 
wynosi np. 20", to jej odległość jest 10000 
razy większa od promienia drogi mlecznej.

N ie ma to jednak znaczenia, skoro w mgła
wicach tych szukamy wskazówki nie co do 
ruchu postępowego naszego układu, lecz co 
do jego obrotu. Wszak gwiazdy pozornie 
stałe odsłaniają nam obrót dzienny ziemi, 
jakkolwiek ich odległość jest ogromna. Na 
nieszczęście m ożliwy obrót drogi mlecznej,
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jakkolwiek byłby względnie szybki, jest 
jeszcze bardzo powolny z absolutnego pun
ktu widzenia; zresztą dane dotyczące mgła
wic z natury rzeczy nie mogą być zbyt ścisłe. 
Trzeba byłoby tysięcy lat obserwacyi, zanim 
dowiedzielibyśmy się czegoś.

Jalikolwiekby było, w świetle tej drugiej 
hypotezy figura drogi mlecznej jest figurą 
o równowadze ustalonej.

M e  będę dłużej zastanawiał się nad war
tością względną tych dwu hypotez, gdyż 
jest jeszcze trzecia, może prawdopodobniej
sza. Wiadomo, że pośród mgławic, które 
nie są gromadami gwiazd, można rozróżnić 
kilka rodzin: mgławice nieforemne, jakąjest 
np. mgławica Oryona; mgławice planetarne 
oraz pierścieniowe; wreszcie mgławice spi
ralne. W idma pierwszych dwu rodzin zo
stały zbadane. Są one nie ciągłe; mgławice 
te nie są zatem z gwiazd utworzone; zresztą 
ich rozmieszczenie na niebie zdaje sięzależeć 
od drogi mlecznej. Należą one w  każdym 
razie do układu, gdyż okazują tendencyę 
bądź do oddalenia się, bądź przeciwnie, do 
zbliżenia się do niego. Natomiast mgławice 
spiralne są naogół uważane, jako niezależne 
od drogi mlecznej; przypuszczają, że są one 
na podobieństwo drogi mlecznej utworzone 
z mnóstwa gwiazd; że są to, jednem słowem, 
inne drogi mleczne, bardzo oddalone od na
szej. Najnowsze prace Stratonowa zdają się 
przemawiać za przypuszczeniem, że sama 
droga mleczna jest mgławicą spiralną, i to 
właśnie stanowi trzecią hypotezę, o której 
wyżej wspomniałem.

Jak wytłumaczyć te szczególne zjawiska 
w  mgławicach spiralnych zachodzące, zbyt 
prawidłowe i ścisłe, aby można je  było zło
żyć na karb przypadku? Przedewszystkiem, 
wystarczy rzucić okiem na obraz którejkol
wiek z nich, by dostrzedz, że masa się obra
ca; można nawet zauważyć kierunek tego 
obrotu: wszystkie promienie spiralne są zgię
te w  tym samym kierunku. Widoczna, że 
skrzydło ruchome opóźnia się względem osi, 
i to właśnie określa kierunek obrotu. Lecz 
to jeszcze nie wszystko: jasnemjest, że mgła
wic tych nie można upodobnić do gazu 
w spoczynku, ani nawet do gazu w równo- [ 
wadze względnej, pozostającego pod w pły
wem jednostajnego ruchu obrotowego; moż- !

na je  tylko zestawić z gazem w ruchu usta
wicznym, w którym panują prądy w e
wnętrzne.

Przypuśćmy np., że obrót jądra środko
wego jest szybki (wiadomo, co przez ten w y 
raz rozumieć należy), zbyt szybki dla równo
wagi stałej. W tedy na równiku siła odśrod
kowa przewyższy siłę ciążenia, i gwiazdy 
błądzić zaczną po równiku, tworząc prądy 
rozbieżne; ale gdy zwrócimy uwagę, że ich 
moment obrotowy pozostaje stały, a promień 
wodzący wzrasta, ich prędkość kątowa usta
wicznie się zmniejsza w  miarę tego, jak 
gwiazdy się oddalają i dlatego właśnie skrzy
dło ruchome się opóźnia.

W  świetle tego przypuszczenia niema 
prawdziwego ruchu stałego, jądro środkowe 
zatraca wciąż materyę, która uchodzi, byjuż 
więcej nie wrócić, oraz — że tak powiem — 
stopniowo się wypróżnia. Lecz możemy 
zmienić hypotezę. W  miarę tego, jak gw ia
zda się oddala, zatraca ona swą szybkość 
i wreszcie się zatrzymuje; ale w  tej właśnie 
chwili podlega ciążeniu, które ją  znowu spro
wadza do jądra; w  ten sposób wytwarzają 
się prądy dośrodkowe. Jeśli zechcemy uciec 
się do porównania z wojskiem w  szyku bo
jowym, które wykonywa obrót, to umieścić 
należy prądy dośrodkowe w pierwszym rzę
dzie, zaś odśrodkowe w drugim. W  samej 
rzeczy, ogólna siła odśrodkowa musi się ró
wnoważyć przez przyciąganie, jakie warstwy 
środkowe skupienia wywierają na warstwy 
dalsze.

Zresztą po upływie pewnego czasu zapa- 
nowuje porządek stały. Ponieważ skupienie 
się skręca, to przyciąganie, jakie skrzydło 
ruchome wywiera na oś, dąży do zwolnienia 
jej ruchu, zaś oddziaływanie tej ostatniej na 
pierwsze dąży do przyspieszenia ruchu skrzy
dła, które nie powiększa swego zwolnienia, 
tak, że ostatecznie wszystkie promienie za
czynają się obracać z jednostajną szybkością. 
Można w każdym razie przypuścić, że jądro 
obraca się szybciej od promieni.

Jedno wszakże pytanie pozostaje: dlaczego 
owe roje dośrodkowe i odśrodkowe dążą do 
skoncentrowania się w promieniach, zamiast 
rozsiać się wszędzie? Dlaczego wreszcie pro
mienie rozmieszczają się prawidłowo? Jeśli 
zachodzi ześrodkowanie, to wskutek przy
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ciągania, jakie skupienia już istniejące w y 
wierają na gwiazdy, które opuszczają jądro 
w  ich sąsiedztwie. Skoro tylko wytwarza 
się jakaś nierówność, to potęguje się ona, 
pod wpływem tej właśnie przyczyny.

Dlaczego jednak promienie rozmieszczają 
się prawidłowo? Jestto proces bardziej sub
telny. Przypuśćmy, że niema ruchu obroto
wego, że wszystkie gw iazdy znajdują się 
w  dwu płaszczyznach prostopadłych, i że są 
symetrycznie względem nich rozmieszczone. 
Dzięki symetryi, niema przyczyny, dla któ- 
rejby wyszły z tych płaszczyzn, lub dla któ- 
rejby symetrya się zmieniła. Taki układ 
dałby nam równowagę, lecz byłaby to równo
waga niestała.

Jeśli natomiast zachodzi ruch obrotowy, 
to układ równowagi byłby analogiczny do 
czterech krzywych promieni równych sobie, 
i przecinających się pod kątem 90°; a jeśli 
nadto przyjmiemy, że obrót jest dość szybki, 
to równowaga ta mogłaby być stałą.

N ie mogę zatrzymać się specyalnie nad tą 
kwestyą. Wystarcza wykazanie, że te fo r
my spiralne dadzą się może kiedyś objaśnić 
przez prawo ciążenia oraz przez rozważania 
statystyczne, przypominające teoryę cyne- 
tyczną gazów.

To, co powiedziałem o prądach wewnętrz
nych, wystarcza, by wykazać, jak ciekawe 
byłoby zbadanie systematyczne całokształtu 
ruchów własnych; lecz będzie to można 
przedsięwziąć dopiero może za lat sto, gdy 
nastąpi drugie wydanie mapy nieba, i gdy 
się je  zestawi z pierwszem, będącem obecnie 
•w przygotowaniu.

Na zakończenie chciałbym zwrócić uwagę 
na jeszcze jedno pytanie, dotyczące wieku 
drogi mlecznej oraz mgławic. Gdyby się 
potwierdziły nasze przypuszczenia, to m ogli
byśmy wyrobić sobie o tem pewne pojęcie. 
Ten rodzaj równowagi statycznej, którego 
wzoru dostarczają nam gazy, może się ustalić 
dopiero wskutek wielkiej ilości uderzeń. Je
żeli uderzenia te są rzadkie, to może ona na
stąpić dopiero po upływie bardzo długiego 
czasu; jeśli istotnie droga mleczna (lub przy
najmniej gromady, które do niej należą), 
jeśli mgławice stan ten osiągnęły, to dlatego, 
że są już bardzo stare; można nawet określić 
granicę niższą ich wieku. Lecz i granica

wyższa może być znaleziona; równowaga ta 
nie jest ostateczna, i nie może trwać wiecz
nie. Nasze mgławice spiralne możnaby było 
upodobnić do gazów w ruchu wiecznym po
zostających. A le  gazy w ruchu są to ciała 
lepkie, a ich prędkości prędzej czy później 
maleją. To, co w danym wypadku odpowia
da lepkości, a co zależy od szans zderzenia 
się cząsteczek, jest bardzo słabem; porządek 
więc obecny trwać może jeszcze przez czas 
niezmiernie długi, lecz nie ciągle. Zatem 
nasze drogi mleczne nie mogą żyć wiecznie 
lub stać się nieskończenie staremi.

Lecz nie dość tego. Rozważmy naszę at
mosferę: na jej krańcach panować musi tem
peratura nieskończenie mała, a szybkość czą
steczek jest tam bliska zera. Chodzi jednak 
tylko o szybkość średnią; wskutek uderzeń 
jedna jakaś cząsteczka może nabyć (rzadko, 
co prawda) olbrzymią szybkość, która ją  w y
trąci z granic atmosfery, a skoro razby z niej 
wyszła, to nie wróciłaby więcej. Nasza at
mosfera wypróżnia się nadzwyczaj powolnie. 
I  droga mleczna od czasu do czasu traci ja 
kąś gwiazdę przez działanie tego samego me
chanizmu, i to również ogranicza czas jej 
trwania.

A  zatem pewne jest, że gdybyśmy w  ten 
sposób obliczyli wiek drogi mlecznej, to w y
padłyby liczby olbrzymie. Lecz tu nastrę
cza się trudność. N iektórzy fizycy, opiera
jąc się na innych rozważaniach, obliczają, że 
słońca mogą mieć tylko istnienie przemija
jące, około 50 milionów lat trwać mogące; 
nasze minimum wypadłoby daleko większe. 
Czy przyjąć zatem mamy, że ewolucya drogi 
mlecznej rozpoczęła się, gdy materya była 
jeszcze ciemna? Lecz w jaki sposób gwiazdy 
ją  składające osiągnęły wszystkie jednocześ
nie swój wiek młodzieńczy, wiek, który trwać 
ma tak krótko? Albo też może dochodziły 
do tego stopniowo; może gwiazdy, które w i
dzimy, stanowią tylko znikomą mniejszość 
wobec tych, które zgasły lub które kiedyś 
zaświecą? Lecz jakby się to godziło z tem, 
co powiedzieliśmy wyżej o nieistnieniu ma
teryi ciemnej, przynajmniej w  znacznych 
ilościach? Musielibyśmy porzucić jednę z dwu 
hypotez, i którą? Nie roszczę pretensyi do 
usunięcia tej trudności, ograniczam się do 
jej podkreślenia. Niech mi w ięc wolno bę
dzie zakończyć wielkim znakiem zapytania.
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Dobrze jest czasem podnosić kwestye, nawet 
wówczas, gdy zdaje nam się, że do rozwią
zania ich jest jeszcze bardzo daleko.

Przełożył I .  Faterson.

P bof. De. L . K n y .

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

RO ŚLIN N EM .

(C iąg d a lszy ).

Siła ciężkości działa prawie zupełnie je 
dnakowo zarówno na powierzchni, jak we
wnątrz gleby, nic tedy dziwnego, że nad
ziemne i podziemne części roślin prawie zu- 
pełnie jednakowo przystosowały się do jej 
działania. Światło natomiast może wyw ie
rać wpływ swój w  znacznie mniejszym za
kresie. Dla większości znajdujących się 
w glebie narządów, czy to korzeni, czy pę
dów podziemnych, do czasu aż nie wydosta
ną się one na powierzchnię, czynnik ten nie 
ma żadnego znaczenia. N iezwykle zato wa
żny jest dla oryentacyi części nadziem
nych.

Każdy, kto chociaż trochę obserwuje swe 
otoczenie, wie o tem dobrze, że większość 
roślin, po ustawieniu ich w pobliżu okna, 
zwraca się ku światłu; coprawda pęd ułanki 
(Fuchsia) czyni to bardzo energicznie, ogon
ki zaś liściowe palm nachylają się zaledwie 
trochę.

Często spostrzegamy u wielu roślin (dość 
wymienić bratek (Viola altaica) i .słonecznik 
(Helianthus), że kw iaty ich lub całe kwiato
stany skierowują się ku południowej stronie 
widnokręgu, dzięki czemu otrzymują naj
większą ilość światła. Tego rodzaju narzą
dy nazywamy d o d a t n i o  h e l i o t r o p i c z -  
n e m i .  Przeciwstawiamy im o d j e m n i e  
h e l i o t r o p i c z n e ;  tak pęd kiełka gorczy
cy białej, nachylający się do światła, wyka
zuje dodatni, korzeń zaś odchylający się—  
odjemny heliotropizm.

Mogą tu jednak zachodzić pewne zmiany; 
np. czepiające się podpór pędy bluszczu (He- 
dera Helix) w młodości kierują się ku świa
tłu, później zaś stając się odjemnie heliotro-

picznemi, starają się odsunąć jaknajdalej, 
przyciskają się przy tem do drzew lub mu
rów. Ma to dla nich wielkie znaczenie; 
wskutek bowiem tego ich korzenie czepne 
mogą tem łatwiej przymocować się do pod
pory a z niemi i cała roślina. Podobne usłu
g i heliotropizm odjemny okazuje też wąsom 
łozy winnej oraz wielu innym pnącym się 
gatunkom.

Zupełnie odmiennie od łodyg i korzeni, za
chowują się blaszki większości liści, ustawia
jąc się stale pod kątem prostym do najbar
dziej natężonego światła dziennego (rozpro
szonego); znaczny udział biorą w tem też 
ogonki ich, odpowiednio zginając się lub 
skręcając. W  przeważającej ilości wypad
ków zbadanych dotychczas, ogonek liściowy 
z powodu swego heliotropizmu dodatniego 
przyczynia się do ustawienia blaszki zgruba, 
ta zaś już sama wskutek swego h e l i o t r o 
p i z m u  p o p r z e c z n e g o ,  ustawia się da
lej tak, aby zająć swe stałe położenie. 
W  pewnych wszakże stosunkowo mniej licz
nych razach ustawienie liści przypisać nale
ży tylko jej samej (Monstera deliciosa, Bego
nia discolor), lub tylko ogonkowi.

W ielka ilość roślin krajów słonecznych 
ustawia liście swe, gwoli uchronienia ich od 
szkodliwego działania zbyt natężonego na
świetlenia, równolegle do promieni słońca, 
a więc zupełnie odpowiednio do południka. 
W yraźnie w idzimy to np. u eukaliptusów 
z Nowej Holandyi. Nasza flora europejska 
posiada również takie t. zw. kompasowe ro
śliny, dość wymienić chociażby Lactuca sca- 
riola.

Obok wyżej wymienionych, wrażliwych 
na światło, spotykamy jednak rośliny o na
rządach zachowujących się względem tego 
czynnika zupełnie obojętnie. Do takich 
przedewszystkiem musimy zaliczyć pasorzy- 
tującą na iglastych i liściastych drzewach 
jemiołę (Viscum album), której łodygi i ga 
łęzie rozpierzchają się we wszystkich kierun
kach, oraz wiele grzybów niższych. Grzyby 
niższe, jaknp. sporysz (Claviceps purpurea) 
wykazują niekiedy bardzo wybitny heliotro
pizm dodatni.

Bardzo zaciekawiający jest fakt, że jeden 
i ten sam narząd, jak to już wyżej zostało 
wspomniane, w  rozmaitych stadyach swego
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rozwoju zachowuje się rozmaicie względem 
światła.

Piękny tego przykład, oprócz wym ienio
nego bluszczu, mamy na szypułkach kwiato- ] 
wych płożącej się po skałach Linaria Cym- 
bal aria; podczas kwitnięcia są one dodatnio, 
podczas owocowania natomiast— odjemnie 
heliotropiczne, dzięki czemu mogą, uni
kając światła, złożyć dojrzałe owoce w szcze
linach skał, i w  ten sposób zapewnić im od
powiednie warunki dla przyszłego kiełko
wania.

Wszystkie zjawiska heliotropiczne w znacz
nym stopniu zależą od natężenia i jakości 
światła.. Jeżeli w  pobliżu silnego źródła 
światła, np. lampy elektrycznej lukowej, 
ustawimy na rozmaitej odległości szereg ho
dowli czystych pleśniaka (Mucor Pbycomy- 
ces), którego owoconośne zakończenia strzęp
ków wskutek rozwoju w  ciemności, stoją zu
pełnie prosto, to po pewnym czasie spostrze
żemy bardzo ciekawą reakcyę. Owoconośnie 
dalej stojących hodowli nachylą się ku świa
tłu, a blisko stojących odchylą się od niego, 
u ustawionych zaś na odległości średniej po
łożenie ich nie zmieni się prawie zupełnie. 
Jeden i ten sam objekt— może tedy—zależ
nie od natężenia oświetlenia wykazywać 
heliotropizm dodatni lub odjemny, albo też 
być pod tym względem zupełnie niemal obo
jętnym.

Co do jakości, to z pośród promieni wcho
dzących w skład światła białego nie wszy
stkie działają heliotropicznie jednakowo. 
W edług badań Wiesnera —  promienie żółte 
są pod tym względem zupełnie nieczynne 
a nawet mogą miarkować wrażliwość helio- 
tropiczną objektu na w pływ  światła innego 
koloru. Czerwone i pomarańczowe działają 
bardzo słabo; najsilniejsze zgięcia wywołują 
promienie z granicy m iędzy fioletowemi, 
a pozafioletowemi oraz pozaczerwone.

Zarówno, jak w geotropicznych, tak i w 
heliotropicznych zgięciach niekoniecznie 
miejsce percepowania podniety odpowiada 
miejscu występowania reakcyi.

U  prosowatych (Paniceae) podnietę w y
czuwa wierzchołek pierwszego listka kiełka 
i stąd zostaje ona przeprowadzona do tej 
części pędu, do której przytwierdzony jest 
liść i która zwykle wykonywa zgięcie. Je
żeli okryjemy wierzchołek ów nieprzezro

czystą kapslą, pomimo najsilniejszego oświe
tlenia, zgięcie nigdy nie nastąpi.

Stałe położenie większości liści ogonko
wych, jak to już powiedziano wyżej, zostaje 
osiągnięte z jednej strony pod wpływem do- 

[ statniego heliotropizm u. ogonka ustawiają
cego blaszkę przybliżenie w odpowiedniem 
położeniu, z drugiej zaś strony współdziała 
tu, ostatecznie układając blaszkę, jej helio
tropizm poprzeczny. Blaszki, jak to można 
wykazać zaciemniając je sztucznie, są w prze
ważającej większości wypadków bardzo wra
żliwe na kierunek padających na nie pro
mieni.

Odebrane tu wrażenie wywołuje odpo
wiednią reakcyę, lub w podstawowej części 
blaszki, jeżeli mamy do czynienia z liściem 
„siedzącym", lub też, jak to bywa zwykle, 
w  ogonku, często w określonych nawet miej
scach, wyróżniających się swym kształtem 
a zwanych przez nas stawami.

W  świeżo ogłoszonej, nadzwyczaj cieka
wej a znakomitej rozprawie swej o organach 
percepujących światło u roślin^ Haberlandt 
dobitnie wyjaśnił, że podniety świetlne są 
wyczuwane, jeżeli nie zawsze, to w przewa
żającej większości, zapomocą naskórka gór
nej powierzchni liścia. Wewnętrzne i dolne 
tkanki są do tego wskutek wielokrotnego 
odbicia i znacznego rozproszenia, jak również 
pochłaniania przez zieleń heliotropicznie 
działających promieni, jaknajmniej odpo
wiednie. Natomiast komórki naskórka brzu
sznej powierzchni liścia, zawierając przezro
czysty płyn oraz posiadając wypukłe błonki 
zewnętrzne, mogą z łatwością spełniać zada
nie soczewek skupiających. Taka ich czyn
ność została istotnie w odpowiednich warun
kach stwierdzona zapomocą mikroskopu 
oraz zdjęć mikrofotograficznych (rys. 4).

Gdzie brak takich soczewkowato w yg ię
tych błonek górnych, kształt ten przybierają 
błonki dolne, graniczące z niżej leżącemi ko
mórkami, które już zawierają ziarnka ziele
ni; w  obu wypadkach, mogących kombino
wać się ze sobą, wskutek przełamywania 
i skupiania promieni wobec heliotropicznej 
równowagi musi być stale oświetlone pew
ne tylko miejsce błonki dolnej (rys. 4), przy- 
czem zmiana w położeniu blaszki musi spro
wadzać zmianę i w tem oświetleniu w  ten 
sposób, że zostaje oświetlona zupełnie inna
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część błonki. Dalej działa to zapewne na 
protoplazmę jako podnieta, i skutkiem tej 
ostatniej, zjawia się poruszenie, mające na 
celu osiągnięcie oświetlenia pierwotnego.

O słuszności zdania, że przyczyną zgięć 
heliotropicznych jest istotnie wrażliwość ko
mórek naskórkowych na różnicę w oświetle
niu ich błonek dolnych świadczy bardzo pro-

Rys. 4.

Fotogram komórek naskórkowych liścia Antłra- 
rium Maximiliani, widzianych z góry. Widać, 
że wskutek wyżej wymienionych warunków, 
skupione promienie oświetlają środek ich dol

nych błonek.

ste doświadczenie Haberlandta, polegające 
na obserwacyi zachowania się liści pogrążo
nych razem z ogonkami w  wodzie, której 
współczynnik załamania światła jest prawie 
taki sanij jak soku komórkowego.

Jeżeli przypuszczenie powyższe o znacze
niu komórek soczewkowych jest słuszne, 
w tych warunkach muszą one przestać speł
niać swe zadanie i zgięć heliotropicznych 
obserwować nie powinniśmy. Teoretyczne 
te spekulacye zostały stwierdzone w zupeł
ności przez doświadczenie na liściach chmie
lu (Humulus Lupulus), nasturcyi (Tropaeo- 
lummajus) oraz begonii.

Swobodnie poruszające się organizmy ro
ślinne, np. pływki wodorostów— odpowiada
ją  na podniety świetlne ruchami, t. zw. he- 
l i o t a k t y c z n e m i .  Jeżeli do naczynia na
lejemy wody, zawierającej znaczną ilość zie
lonych pływek i okryjemy czarnym nieprze
zroczystym papierem boki i dno jego —  to 
wszystkie p ływ k i zgromadzą się na górnej 
powierzchni wody. Po  zdjęciu okryw zoba
czymy, że u góry ciecz jest zabarwiona na 
zielono, reszta zaś jej —  zupełnie bezbarwna 
i przezroczysta. Podobnie zachowują się też 
bezbarwne pływki grzybków pasorzytujących

na zielonych roślinach wodnych. W  danym 
razie reakeya może być jednak dwojaka sto
sownie do natężenia światła. Heliotropicz- 
nie dodatnie ruchy w  słabem oświetleniu —  
stają się odjemnemi w silnem. Można to 
z łatwością stwierdzić, kiedy obserwuje się je 
przez mikroskop. Trzeba wszakże zaznaczyć, 
że nie zawsze w  jednem i tem samem oświe
tleniu następuje taka zmiana kierunku, znacz
ny wpływ wywierają tu również inne czyn
niki—temperatura, ilość tlenu w wodzie i t. d. 
Wiadomości nasze w  tym  kierunku muszą 
być jeszcze rozszerzone, obecnie możemy 
tylko powiedzieć, że zjawisko heliotaktyzmu 
ze względu zależności od natężenia i ilości 
światła jest zupełnie analogiczne zarówno 
w  ogólności, jak w szczegółach z heliotro- 
pizmem.

Poznawszy wrażliwość i reagowanie roślin 
na działanie siły ciężkości i światła, nie bę
dziemy się już dziwili, kiedy wypadnie nam 
stwierdzić, że jako podniety mogą na nie 
działać także inne postaci energii —  ciepło 
i elektryczność, oraz takie czynniki jak wo
da płynąca lub parująca, dotykanie ciał sta
łych, procesy chemiczne i t. d.

C i e p ł o  p r o m i e n i u j ą c e ,  jak wykrył 
Wiesner, w  razie umiarkowanego natężenia, 
działa przyciągająco na kiełki rzeżuchy (Le- 
pidium sativum) i wyki (Yicia sativa), Wart- 
mann zaś stwierdził, że na nie wrażliwe są 
również korzenie grochu i bobu. W  niższej 
temperaturze podniesienie jej przyciąga, 
w  wyższej odpycha. Po obcięciu wierzchoł
ka wrażliwość nie niknie.

R u c h y  t e r m o t a k t y c z  ne z łatwością 
wykonywają plazmodya rozmaitych śluzow- 
ców.

Kawałek plazmodyum położony na pasku 
bibuły, której jeden koniec zanurzono w wo
dzie o 7° 0., drugi zaś o 30° C. po pewnym 
przeciągu czasu, kiedy powróci mu po pora
nieniu wrażliwość—zaczyna się przesuwać 
ku końcowi pogrążonemu w wodzie cieplej
szej (Stahl). Korzenie reagują też na p r ą 
d y  e l e k t r y c z n e .  Podczas działania prą
du słabszego zwracają się one ku biegunowi 
odjemnemu,— silniejszego ku dodatniemu.

Na swobodnie poruszające się organizmy 
prąd elektryczny działa tak, że ustawiają się 
równolegle do kierunku jego. U  orzę-
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sków (Paramaecium) lub u ameb przedni ko
niec ciała skierowuje się ku katodzie, u wi- 
ciowców (Polystoma Uvella) ku anodzie.

W  stosunku do działania drażniącego w il
gotnych powierzchni korzenie i pędy zacho
wują się zupełnie odmiennie, kiedy bowiem 
te ostatnie są na to przeważnie zupełnie obo
jętne, korzenie natomiast wykazują wybitny 
h y d r o t r o p i z m  dodatni (Knight). Z jaw i
sko to łatwo daje się zdemonstrować, jeżeli 
zastosujemy się do wskazówek Sachsa. Na
pełniwszy płaskie pudełko blaszane, którego 
dno stanowi siatka druciana, o oczkach śred
nicy kilku milimetrów, wilgotnemi trocinami 
i zasadziwszy tam kiełki, zawieszamy je po
ziomo. Korzenie rosną, i przebiwszy po
kład trocin, przez oczka siatki wychodzą na- 
zewnątrz i zwisają jak zwykle pionowo. ! 
Zmieniamy teraz położenie pudła, zawiesza
jąc je  pod kątem 45°. Daje się wtedy spo- 
strzedz po pewnym czasie bardzo ciekawe j  

zjawisko: korzenie zwisające dotychczas pio
nowo, skierowują się ku wilgotnej po
wierzchni trocin; wierzchołki ich podnoszą 
się do góry i wrastają z powrotem w troci
ny, przyczem natrafiwszy tam na odpowied
nie warunki (jednostajną wilgotność) znowu 
odchylają się pionowo. Wskutek takich czę
stych zgięć, korzenie po pewnym czasie prze
platają się z drutami siatki, przechodząc 
z jednego oczka do drugiego.

Hydrotropizm  można obserwować również 
u swobodnie poruszających się plazmodyów 
śluzowcowych. Podczas okresu rozrastania 
się starają się one wyszukać podścieliska 
jaknajwilgotniejsze i pełzną ku nim (hy- 
d r o t a k t y z m  d o d a t n i )  podczas owoco
wania natomiast występuje w nich h y d r o -  
t a k t y z m  o d j e m n y ,  i skierowują się one j  

wtedy do miejsc suchszych (Stahl). Orga
nizm roślinny reaguje także na podrażnie- j  

nia wywoływane działaniem prądu wody. 
Tak wierzchołki korzeni zginają się w  razie j  

prądu słabszego przeciw niemu ( r e o t r o -  
p i z m  d o d a t n i ) ,  przyczem w  miarę wzra- | 
stania szybkości prądu reakcyi występuje 
coraz dobitniej, następnie zaś zaczyna sła
bnąć, a wobec szybkości 500 mm na sekundę 
występuje w  nich r e o t r o p i z m  o d j e m n y .  
Obecność wierzchołka tu również nie ma 
żadnego znaczenia, zgięcia reotropiczne za
chodzą i po jego obcięciu.

Hydrotropizm  i reotropizm są nadzwyczaj 
pożyteczne dla organizmów roślinnych, pod 
ich bowiem działaniem mogą one zawsze 
skierowywać swoje korzenie do warstw gle
by najwilgotniejszych i w ten sposób zabez
pieczać się od braku wody.

W ychodząc z założenia, że pożyteczną 
w  skutkach swoich byłaby dla roślin wrażli
wość na obecność szkodliwych lub niezbęd
nych dla nich związków chemicznych, stara
no się już oddawna zbadać korzenie ich pod 
tym  właśnie względem. Pomimo licznych 
poszukiwań nad c h e m  o t r  o p i  z m e m  ko
rzeni, zdołano do ostatnich czasów stwier
dzić go zaledwie w stosunku do ciał lotnych. 
Tlen wolny, w odpowiedniej koncentracyi, 
wywołuje dodatnie zgięcia korzeni, czysty 
natomiast— odjemne. Ostatnie zachodzą też 
pod działaniem amoniaku, chloru, pary ete
ru, nawet kiedy te gazy są bardzo rozcień
czone (Molisch).

W  ostatnich czasach udało się jednak w y
kryć, że związki stałe, łatwiej lub trudniej 
rozpuszczające się w  wodzie, stosownie do 
natury swej oraz koncentracyi, działają 
przyciągająco lub odpychająco na korzenie 
rosnące, decydująco działa przytem znacze
nie ich dla organizmu jako substancyj od
żywczych lub trujących. Należy wszakże od 
chemotropicznych odróżniać zgięcia, w yw o
łane jednotronnem uszkodzeniem lub zabi
ciem tkanek przez trucizny. U  pewnych 
innych narządów organizmu roślinnego, mia
nowicie zarodników grzybów i pyłków kwia
towych, chemotropizm jest już znany od
dawna. Chemotropiczne reakcye u pyłków 
wTywołują pewnego rodzaju węglowodany 
(cukry trzcinowy i gronowy, dekstryna), w y
dzielane przez tkanki znamienia i szyjki, 
u zarodników zaś niektórych grzybów (Pe- 
nicillium, Aspergillus, Mucor) fosforany, so
le amonowe oraz wyciąg mięsny, jednem 
słowem ciała odżywcze (Miyoshi).

W  życiu ruchliwych organizmów niższych 
c h e m o t a k t y z m  ma jeszcze większe zna
czenie. Po pierwsze tylko wrażliwość na 
podniety chemiczne sprowadza u zarodni
kowców skierowywanie się plemników ku 
rodniom; u paprotniaków w  danym razie 

j działa głównie kwas jabłkowy, u mchów cu- 
| kier trzcinowy (P feffer). Bakterye, jak to 
: już wnosić można z rozmaitości warunków,
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w jakich mogą pomyślnie żyć i rozwijać | 
się, są rozmaicie przystosowane do rozma
itych związków. Większość z nich wyka
zuje chemotaktyzm dodatni względem pep
tonu i soli potasowych; asparagina, mocz
nik, sole sodowe i wapniowe w  danym razie 
działają znacznie słabiej, natomiast kwasy, 
zasady—również alkohol i eter— sprowadza
ją  ruchy odjemne. W  bliższe szczegóły tej 
dziedziny nie możemy tu wnikać, przejdźmy 
więc do rozpatrzenia tej szczególnej wrażli
wości na dotyk (haptotropizm), jaką stwier
dzamy u pewnych narządów, t. zw. wąsów 
rośliny.

Wszystkie rośliny, wyżej uorganizowane, 
wymagające dla normalnego rozwoju dość 
silnego oświetlenia, a które z powodu wiot- j 
kości swej nie są w stanie utrzymać się bez 
podpory, starają się zwykle oprzeć na jakim
kolwiek martwym przedmiocie lub innej ro
ślinie, o pniu mocnym, stojącym. W  tym 
celu obwijają się one naokoło niego, jak 
chmiel lub fasola, albo czepiają się zapomo
cą rozmaitych odpowiednio dla tego w y
kształconych narządów. Tak np. bluszcz 
i inne posługują się przytem korzeniami 
przybyszowemi, wyrastającemi wzdłuż ło
dygi, ze strony zwróconej do podpory, wię
kszość zaś roślin posiada długie i mocne 
wąsy.

Z pochodzenia swego są to zmienione 
blaszki (groch, Cobaea scandens) lub ogonki 
(Tropaeolum, Lophospermum scandens) li
ściowe a niekiedy całe liście (dynia) oraz pę
dy boczne (łoza winna i Passiflora).

Wąs taki, zwinięty w  pączku ślimakowa- 
to, wyciąga się, rosnąc wzdłuż, przyczem 
wierzchołek jego wykonywa ruch kołowy; 
wrażliwość wykształca się tu ostatecznie 
w chwili, gdy narząd wyrośnie mniej więcej 
do połowy swej długości, ustaje zaś jedno
cześnie z procesem wzrastania; siedliskiem 
jej jest górny koniec a podnietę wyczuwa 
jedna jego powierzchnia, albo też wszystkie, 
jak u Cobaea scandens i Cissus discolor.

U  Sicyos angulatus, gatunek o nadzwy
czajnej wrażliwości, jako podnieta działa 
nitka, ważąca już 0,00025 mg\ reakcya ob
jaw ia się silnem rozrastaniem się podrażnio
nej strony wąsa, wskutek czego, dotykając 
ciągle jakiegokolwiek pręta, będzie on obwi- 
jać się wciąż naokoło niego. Jeżeli nato

miast podrażnienie będzie krótkotrwałe, 
zgięcie wyprostuje się i po pewnym krótkim 
czasie wąs znowu staje się wrażliwym.

Należy zaznaczyć nader ciekawy fakt, że 
j  drażnić mogą tylko ciała stałe, nigdy prądy 

płynów lub gazów, chociażby najsilniejsze; 
j  stąd ani wiatr ani deszcz nie mogą w yw oły

wać zgięć haptotropicznych.
Przytw ierdziwszy pęd macierzysty do pod

pory, wąs skręca się, jak sprężyna, przyczem 
skręty (nie możemy tu rozpatrywać zasad 
mechanicznych zjawiska) muszą zmieniać 
parokrotnie swój kierunek. Bardzo ładnie 
daje się to obserwować u wymienionej już 
Sicyos angulatus.

Adam Czarilcowslci.

(1>N)

M R Ó W K I-T K A C Z E .

Pierwsze spostrzeżenia nad mrówkami, 
które używają przędzy, snutej przez swe gą- 
sieniczki, do budowania gniazd podali Forel 
i Ridley. Ciekawe to zjawisko zostało w  o- 
statnich czasach na nowo opisane przez Do- 
fle ina1). Doflein obserwował budowę gniazd 
mrówki z rodzaju Oecophylla smaragdina, 
zamieszkującej wyspy wschodnio-indyjskie. 
Mrówka ta gnieździ się na drzewach, a do 
budowy gniazd używa żywych liści. Całe 
gałęzie drzew zostają spowite i połączone ze 
sobą szarą przędzą, dość mocną, w ten spo
sób, że zwierzęta te naginają ku sobie poje
dyncze liście, a brzegi ich spajają tkaniną, 
wytwarzaną w sposób nader ciekawy. Do
flein miał pewnego razu sposobność obser
wować, jak mrówki naprawiały uszkodzone 
prawdopodobnie przez wiatr gniazdo. Spa
janie liści odbywało się w taki sposób: 
W  miejscu, gdzie dwa liście, spojone przę
dzą oderwały się od siebie, zebrała się pewna 
ilość mrówek, które bardzo skrzętnie oczy
szczały brzegi liści od podartych strzępek 

j  przędzy. Każdy kawałeczek tkaniny został 
odgryziony silnemi szczękami robotnic, a na
stępnie po kolei zwierzęta odnosiły te strzęp-

*) F. Doflein, Beobacbtungen an Weberamei- 
sen (Oecophylla smaragdina), Biol. Centrbl. 
T. XXV.
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ki na brzeg liścia i puszczały je, rzucając na 
pastwę wiatru. Większe kawałki wytrans- 
portowywane bywały wspólnemi siłami k il
ku zwierząt, które przybywszy na brzeg 
liścia, jakby na dane hasło otw ierały równo
cześnie swe szczęki, by kawałek odniesiony 
wypuścić. Skoro ta robota nad oczyszcze
niem brzegów liści była już na ukończeniu, 
cały szereg mrówek zbliżył się do szczeliny, | 
jaka ' między rozerwanemi liśćmi się znajdo- i 
wała i każda z mrówek, wspinając się na j 
brzegu jednego liścia, starała się uchwycić j  

w  swe szczęki drugi liść. Skoro w  ten spo
sób brzeg drugiego liścia został pochwyco
ny, zaczęły go pi’zyciągać z całej siły, opie
rając się łapkami na liściu, na którym  stały. 
Doskonale było widać, jak mrówki te cofały 
się noga za nogą w tył, czepiając się silnie 
swemi pazurkami, i przyciągały brzeg dru
giego liścia, podczas gdy inne były jeszcze 
zajęte oczyszczaniem brzegów po starej 
przędzy.

Praca ta trwała już dość długo, gdy sil
niejszy powiew wiatru wyrwał mrówkom 
przytrzym ywany brzeg liścia i udaremnił 
dotychczasową ich pracę. Zwierzęta nie da
ły  jednak za wygranę i w  pół godziny pó
źniej oba liście znowu były przytrzymywane 
szczękami całego szeregu mrówek. W  chwi
lę później ukazały się z głębi gniazda mrów
ki, które trzymały w  swych szczękach gą- 
sieniczki. Mrówki te zbliżyły się do szcze
liny, między dwoma liśćmi, podtrzymywa
nej w opisany sposób przez inne mrówki 
i umieściwszy się pod szeregiem mrówek 
podtrzymujących liście, poczęły wykonywać 
szczególne ruchy głowami. Każda mrówka 
trzymała w swych szczękach bardzo silnie 
gąsieniczkę w pół i trzymając przedni ko
niec ciała gąsieniczki w  górę wzniesiony 
zbliżała go to do jednego to do drugiego 
brzegu liścia, przyciskając w miejscu do- 
tkniętem nieco główkę gąsieniczki. Zw o l
na też szpara zaczęła się zasnuwać delikatną 
przędzą. Było rzeczą niewątpliwą, że mrów
ki używały przędzy, wydzielanej przez swe 
gąsieniczki do zasnuwania brzegów szczeli
ny między liśćmi i posługiwały się te mi gą- 
sieniczkami, jakby czółenkami tkackiemi.

Sama tkanina przez te zwierzęta sporzą
dzana daje pod mikroskopem szczególny ob
raz. W idać naprzód całą masę włókienek,

krzyżujących się w  różnych kierunkach, 
a prócz tego miejscami występują pęczki 
złączonych razem włókien. Obraz ten od- 

j  powiada w zupełności metodzie snucia przę
dzy. Mrówki, zasnuwające szczelinę między 

j  liśćmi, wykonywają naprzód swem żywem 
czółenkiem ruchy tam i z powrotem stojąc 
w  jednem miejscu, jakby chciały dwa punkty 
liści złączyć grubszym sznurkiem, następnie 
dopiero snują swą nić w  różnych kierun
kach.

Podobny sposób przędzenia tkaniny do 
budowy gniazd obserwowano przedtem u in
nego całkiem gatunku mrówek: Campanotus 
senex, zamieszkującego Amerykę południo
wą. Gniazda, z podobnej przędzy zbudo
wane, zauważono już i u innych gatunków 
mrówek i jest w ielkie prawdopodobieństwo, 
że te mrówki w podobny sposób swe gniazda 
budują, jak wymienione mrówki z rodzaju 
Oecophylla i Campanotus.

W  końcu Dofłein zadaje sobie pytanie, czy 
należy przyjąć, że wszystkie obecne gatunki 
mrówek tkaczów pochodzą od wspólnych 
przodków, po których odziedziczyły zdolność 
przędzenia, czy też mamy tu raczej do czy
nienia z pewnego rodzaju zbieżnością. De
llem skłania się osobiście ku drugiemu spo
sobowi tłumaczenia tego zjawiska. Tu, jego 
zdaniem, podobne warunki życia mogły spo
wodować wytworzenie się tych samych in
stynktów, zwłaszcza, że zdolność przędzenia 
u gąsienic mrówek jest bardzo rozpowszech
niona.

Paweł Łoziński.

S P R A W O Z D A N IE .

D r . K o n r a d  G u e n t h e r . Zagadnienia życia 
w świetle darwinizmu. Spolszczyli A d a m  
K u d e l s k i i K a z im ie r z  K u l w ie ć . W yd. 
zzapom. Kasy porn. nauk im. Mianowskiego.

Warszawa, 1906. 8-o. Str. 425.

Bóżne są metody uprzystępniania wiedzy. N ie 
którzy, uważając ją  za ciężką strawę dla umysłu 
ogółu, rozwadniają ją  lub upiększają fantastycz- 
nemi opisami lub malowniczemi porównaniami, 
które ty le  zajmują nieraz miejsca, że czytelnik 
z trudnością wyławia z nich szczyptę prawdziwej 
w iedzy; a jednak ta ostatnia i bez owego garni-
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runku podawana być może w formie ponętnej 
i jasno zrozumiałej, zostawiając wówczas bez po
równania trwalsze ślady w umyśle czytelnika. 
Takim popularyzatorem jest np. Bolsche, u któ
rego w  całych litrach gadania zaledwie kropelki 
prawdziwej w iedzy są zawarte. Inny typ stano
w i K . Guenther; ten mniej wprawdzie rozwadnia, 
lecz za to gromadzi niesłychaną ilość faktów łat
wo dostępnych, nie wymagających natężenia umy
słu, niby leciutką strawę powieściową, a na tej 
powiewnej kanwie snuje myśli naukowe, ale i tu
taj wobec powodzi faktów, częstokroć najzupeł
niej z sobą nie powiązanych, czytelnik nie łatwo 
zdoła wyłowić istotną treść naukową. N ie lubię 
ani jednego, ani drugiego rodzaju popularyzato
rów nauki, rozleniwiających umysły czytelników; 
a głęboko jestem przekonany, że korzyść z tego 
rodzaju książek bez porównania jest mniejsza, 
aniżeli z dzieł przystępnych trzeciego typu, z dzieł 
klasyków-popularyzatorów w  rodzaju Tyndala, 
Faradaya, H. T .H uxleya , KarolaYogta, E .Haec- 
kla, Marshalla, Edm. Perriera lub Maksa Ver- 
worna. Ci przemawiają do czytelników tak, jak 
się przemawia do ludzi myśleć i krytycznie są
dzić umiejących; wycieczek fantastycznych, fak
tów, nie dotyczących istoty rzeczy, napróżno- 
byśmy szukali v? tych dziełach, a cały czar i po
wab książek tych mistrzów pióra— to styl prosty, 
jasny, przejrzysty, to dobór faktów istotnie ilu
strujących dane idee, a nadewszystko sj^stema- 
tyczność, zwięzłość i krytycyzm  w wyborze tego, 
co ma być podane cżytelnikowi, oraz umiejętność 
pomijania tego, co bez uszczerbku dla zrozumie
nia wytycznych myśli może być opuszczone. Bo 
też istotnie, częstokroć wielką jest sztuką uznać, 
co ma być pominięte w dziele popułarno-nauko- 
wem; przeładowanie książki faktami wielką by
wa je j wadą, a do autora je j zastosować można 
wówczas cięte zdanie ludowe „powiedział, co 
w iedział11.

Szkoda, że p. Gtinther nie należy do pisarzy 
trzeciego typu. Książka jego  posiada jednak nie
wątpliwie zalety. Przedewszystkiem brak jej 
pustej gadatliwości Bolschego, powtóre jasno 
i przystępnie uwydatnia główniejsze myśli. W o 
bec błędnych zapatrywań na doniosłość zasady 
doboru naturalnego, tak bardzo rozpowszechnio
nych śród szerszych sfer ogółu, książka Giinthera 
prostuje i wyświetla odpowiednie kwestye i w y
kazuje olbrzymie znaczenie idei wielkiego przy
rodnika angielskiego. I  to jest jedyną, acz waż
ną je j zasługą, bo teorya Darwina, pomimo w ie
lostronnych krytyk  w  nowszych czasach, jest 
i pozostanie na zawsze wielką, głęboką i cało
kształt zjawisk biologicznych ogarniającą teoryą 
naukową. Przyswojenie literaturze naszej dzie
ła rozpatrywanego stanowi tedy pewną zasługę 
tłumaczów. Niemniej przeto trudno mi nie w y
razić ż.alu, że dzieło wykazuje też liczne strony 
ujemne, że ty le  pracy poświęcono przekładowi 
książki, która najeżona jest sprzecznościami, i któ
rej układ jest, mojem zdaniem, wysoce niedy-
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daktyczny. Nagromadzono tu tak wielką ilość 
faktów, liczne zagadnienia powiązane w  sposób 
tak wysoce nienaturalny', przeskoki z jednego 
problematu na drugi są tu tak nagłe i nieuspra
wiedliwione istotą rzeczy, że tylko czytelnik, 
skądinąd już obeznany z odpowiedniemi zagad
nieniami, odniesie z książki korzyść istotną, 
w przeciwnym zaś razie zgubi się w chaosie po
dawanych problematów. Gunther, umysł na- 
wskroś niemiecki w ujemnem znaczeniu tego w y
razu, ma dziwne pojęcie o metodzie uprzystępnia
nia wiedzy. Zamiast w sposób prosty, naturalny, 
logiczny rozpatrzeć pewną kwesty^ę, wyjaśnić ją 
na przykładach, przytoczyć fakty na je j poparcie, 
odeprzeć zarzuty, i siłą dowodzenia doprowadzić 
czytelnika do wniosków ostatecznych, Gunther 
traktuje każdą kwestyę niejako przygodnie 
w związku z faktami, częstokroć bardzo od niej 
odległemi, powraca wielokrotnie do tego samego 
zagadnienia jak gdyby przy sposobności, wsku
tek czego czytelnik, o ile skądinąd nie zna już 
danej kwestyi, stanowczo nie zoryentuje się w niej 
należycie. To  przygodne niejako traktowanie 
różnych zagadnień uważam za wielce wadliwe 
w książce dla szerszego ogółu przeznaczonej.

N ie  pojmuję np., co za pożytek osiąga czjte l- 
nik z tego, że ośm rozdziałów książki zatytuło
wano mu nazwami gromad zwierzęcych, jako to: 

i  ssaki, ptaki, gady, płazy i t. d. Sądziłem, że au
torowi chodzi o zapoznanie czytelników z biologią 
grup tych, lub istotnie o fakty, ściśle związane 
z temi grupami zwierząt. Tymczasem w każdym 
z tych rozdziałów rozpatruje on najróżnorodniej
sze zagadnienia, zupełnie z sobą niepowiązane, 
rażąco sztucznie przeskakuje z pytania na pytanie, 
z zagadnienia na zagadnienie, żadnego nie w y
czerpując dostatecznie, powraca wciąż do tego 
samego, powołując się na szczypty ulotnych wia
domości, podawanych o tym samym problemacie 
w różnych miejscach obszernego swego dzieła. 
Oto weźmy np. pod uwagę rozdział, zatytułowa
ny „ssaki". Mowa tu o tem, jak ssaki są ostroż
ne, jak dobrze mają rozwinięte narządy' zmysłów, 
coś niecoś o ochronnem ich ubarwieniu, o śnie zi- 
mowyun, o płodności ich, raptem skok do kwestyi 
genezy zabawy u człowieka i zwierząt, o instynk
cie, którego „podścielisko mieści się w n e r 
w a c h  ( ! ) “ , a z faktu, że zwierzęta się bawią, 
wniosek, że ze strony „ducha‘‘ niema żadnej pod
stawy do uznania pochodzenia człowieka od przód- 
ków zwierzęcych— idea, której hołduje dziś każ
dy biolog, ale która wcale nie wynika z tego, że 
u zwierząt istnieją zabawy. Czyż to ma być naj
bardziej przekonywającym dowodem?

Albo weźmy pod uwagę rozdział zatytułowany 
„Skorupiaki i mięczaki“ . Powiedziawszy kilka 
wierszy o drobnych skorupiakach wód naszych, 
autor ni stąd ni zowąd przechodzi do kwestyi 
składu materyi żywej i martwej, mówi o „białku 
żyjącem“ , nazywając je  przytem mylnie „bioge- 
ną“ (albowiem pojęcie biogenów dotyczę najmniej
szych, organizowanych cząstek białka żywego),
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dalej mówi o roślinach, jako pokarmie dla zw ie
rząt, o pochodzeniu zwierząt mięsożernych. Co 
to ma za związek bliższy specyalnie ze skorupia
kami? D alej— kilka stronic o niektórych narzą
dach u mięczaków, z czem w sposób sztuczny 
autor wiąże niektóre zarzuty czynione teoryi do
boru naturalnego, a tu znów mowa o prawie bio- 
genetycznem, o dzieworództwie, o płciowem roz
mnażaniu się zwierząt (amphimixis), a traktowane 
to wszystko w sposób dosyć chaotyczny i nieści
sły. Tak np. co do „amphimixis“ , to doniosłość 
jego  biologiczną autor tak określa: „ W  ten spo
sób (t. j. przez amphimixis) nowopowstające in
dywiduum ma swobodny wybór (sic!) wśród róż
nych właściwości ojca i matki oraz szeregu przod
ków ich obojga; naprzykład kształtując swój nos, 
organizm może wzorować się na ojcu, matce, albo 
którym z przodków" (str. 231). A lbo nieco n i
żej: „Tak  więc amphimixis posiada nader donio
słe znaczenie, dając kształtującemu się organizmo
w i możność wybierania sobie (sic!) pewnych cech 
z pośród dziedzicznych nie tylko po ojcu, ale i po j  

matce; wobec czego rozwój zarodka może się od
bywać doskonalej i różnostronniej..." Co sobie 
pomyśli zw ykły czytelnik, słysząc o owym 
swobodnym wyborze, o owej możności wybiera
nia sobie różnych znamion przez rozw ijający się 
zarodek? Podobnie nieścisłe wyrażenia spoty
kamy zresztą na każdym kroku w dziele Giinthera. 
Liczne bardzo sprzeczności rażą nas również nie
mile.

Rozmaite problematy biologii spółczesnej są, 
co prawda, w rozmaity sposób, a częstokroć 
wprost przeciwnie tłumaczone przez różnych au
torów. Otóż w książce przeznaczonej dla szersze
go  ogółu należy uwydatnić główniejsze zapatry
wania, przytoczyć odpowiednie dowody i osta
tecznie wykazać największe prawdopodobieństwo { 
danego poglądu. Giinther zaś bywa w takich i 
przypadkach dziwnym eklektykiem ; częstokroć 
skrajnie sprzeczne zapatrywania różnych autorów i  

przytacza jak gdyby własne swoje idee obok sie
bie. Tak np. przedstawia znaczenie „amphim ixisu 
w  myśl poglądu A. Weismanna, jako źródło 
zmienności, a jednocześnie w myśl wprost prze
ciwnego zapatrywania O. H ertw iga— jako źródło 
ustalania gatunku. Raz występuje tutaj jako 
zwolennik idei „doboru zawiązków“ , wyrażając 
się, że wedle jego zdania dobór zawiązków tłu
maczy nawet i zjawisko zanikania narządów ; 
szczątkowych (str. 307), a nieco niżej odrzuca tę j  

ideę, uw aża ją  „za nieusprawiedliwioną1*. W je d -  
nem miejscu czytelnik dowiaduje się, że „cała 
nasza wiedza jest nie tylko nader mała, ale po 
prostu jest zerem i taką musi pozostać na za- 
wsze“ , na innem zaś miejscu czyta, że „nauki 
przyrodnicze osiągnęły olbrzymie r e z u l t a t y P o 
dział w iedzy na przyrodoznawstwo i historyę nie 
wy trzy rnuje też najmniejszej k rytyk i i zawiera 
sprzeczności rażące. Pojęcie eteru należy np., 
według Cr. do dziedziny przyrodoznawstwa, bo 
„nie zawiera w' sobie absolutnie żadnego histo

rycznego pierwiastku1', ale pojęcie światła, jako 
zawierające pierwiastek historyczny (albowiem, 
mówi O., możemy pytać: kiedy powstało światło) 
należy do zakresu badań historycznych. P o 
wstawanie gatunków wchodzi również w  zakres 
badań historycznych, a więc nie przyrodniczych. 
„Usiłowania w  kierunku zbadania drzewa gene
alogicznego— oto słowa autora (str. 329 )— ustro
jów  zwierzęcych, wychodzą poza zakres teoryi 
doboru i, właściwie mówiąc, nie należą już do 
przyrodoznawstwa (!), a stanowią przedmiot innej 
zupełnie nauki —  historyi“ . Zaiste, o bardziej 
bałamutne określenia trudno w książce popular- 
no-naukowej! Czyż wiedza przyrodnicza nie obej
muje na każdym kroku zmian zachodzących 
w  czasie?

Licznych drobnych błędów rzeczowych w y li
czać nie będę, ale kilka bardzo rażących wskazać 
muszę. Kostk i rysikowe konia są według autora 
szczątkami drugiego i trzeciego palca (str. 134), 
co jest błędem grubym, wiadomo bowiem, że 
u konia zachował się tylko palec trzeci, a kostki 
iysikow e są szczątkami drugiego i czwartego. 
Prawo korrelacyi miał, według G. ustalić Darwin, 
tymczasem w rzeczywistości ustalił je  dawno 
przed Darwinem Jerzy Cuvier. „Mięśnie nasze 
i kości stanowią— W'edług G .— produkt wydzielo
ny (!) przez niezliczoną masę komórek". Jakkol
wiek wyrażenie ,,wydzielony" jest wysoce bała
mutne w  tym w'ypadku, to jednak mogę przypu
ścić, że co do kości, autor miał na myśli istotę 
międzykomórkową, będącą produktem komórek, 
ale jakże można mówić o wydzielaniu się mięśni 
z komórek? Za największą wadę książki Giinthe- 
ra uważam nader jednostronne stanowisko je j au
tora, zawsze szkodliwe w  dziele przeznaczonem 
dla szerszego ogółu czytelników. Od czasu gdy 
Darwin ugruntował teoryę pochodzenia i podał 
swą teoryę doboru naturalnego w celu objaśnie
nia czynników ewolucyi, zjaw iły się, jak wiado
mo, i inne próby wytłumaczenia zmienności ga
tunków, poglądy i teorye Naegelego, Weismanna,

| Eimera, zwłaszcza zaś t. zw. neolamarkistów, bę- 
! dących kontynuatorami idei Lamarcka, która 

ma dziś licznych bardzo zwolenników. Neolamar- 
k izm J) przypisuje bezpośredniemu wpływowi 
warunków zewmętrznych doniosłe znaczenie ewo
lucyjne i zajmuje dziś obok teoryi doboru natu
ralnego naczelne miejsce w biologii ogólnej. Sam 
Darwin nadawał też ważne bardzo znaczenie 
w pływ ow i czynników zewnętrznych. Otóż w dzie
le poświęconem teoryi rozwoju należało chociażby 
w krótkości uwydatnić ów nowy kierunek. Tym 
czasem autor bez żadnych niemal dowodów od
rzuca ten doniosły czynnik ewolucyjny, przyczem 
bałamutnie przedstawia działanie jego, mówiąc 
o idei lamarkistów w dawnem, przebrzmiałem już 
dziś znaczeniu. Lamarck bowiem przyjmował,

*) Czytelnika interesującego się tą kwestyą od
syłam do szkicu mego: „Teorya Lamarcka i neolo- 
markizm w  biologii współczesnej“  i do „Z  teki bio
loga1'. Lwów , 1906.



JMó 37 WSZECHŚWIAT 591

że u roślin wpływ warunków zewnętrznych jest 
bezpośredni, u zwierząt zaś naprzód występuje 
„usiłowanie" do wykonywania pewnej czynności 
pod wpływem pewnych warunków, następnie do
piero zjawia się sama czynność i spowodowana 
przez tę ostatnią zmiana morfologiczna. Dziś 
atoli nikt nie tłumaczy w podobny sposób działa
nia podniet, lub wogóle warunków zewnętrznych. 
Dziś przyjmujemy, że długotrwałe wpływy mo
dyfikować mogą plazmę zarodkową i w ten spo
sób przenoszą się za je j pośrednictwem na po
tomstwo. Liczne spostrzeżenia oraz eksperymen
ty  zniewalają nas do takiego poglądu. Nawet 
i sam Weismann, niegdyś stanowczy przeciwnik 
neolamarkizmu oraz zasady odziedziczania cech 
nabywanych, jako ściśle związanej z ideą neolo- 
m ark i stów, zmienił dziś stanowisko, twierdząc, że 
długotrwałe wpływy środowiska, np. klimatu, 
mogą wywoływać zmiany w odpowiednich deter
minantach i stawać się dziedzicznemi. Guenther 
zaś wyraża się o tem w sposób następujący „po
nieważ nie wiemy, w jakim stopniu i jak często 
owe zmiany w plazmie zarodkowej odbywają się, 
to pozbawia to wyznawców Lamarcka domniema
nego punktu oparcia (!? )“ . W ogó le  bezwzględna 
pogarda Guenthera dla lamarkizmu jest wysoce 
rażąca i nie oparta na żadnych podstawach nau
kowych. Autor ten nie w idzi nic poza doborem 
naturalnym, nie uznaje, że dobór po większej czę
ści tylko współdziała z wpływem warunków, re
gulując wpływ  ten, co przyznają dziś przecież naj
zagorzalsi darwiniści.

W  jednostronności swojej odrzuca on nawet 
zupełnie znaczenie doboru płciowego, upatrując 
w  nim „zagadkową siłę, dążącą do jakiegoś zgó- 
ry określonego celu11, co bynajmniej nie jest 
prawdą i czego ani Darwin, ani Weismann lub 
Haeckel, ani wogóle żaden z biologów, słusznie 
przyznających doborowi płciowemu doniosłe zna
czenie ewolucyjne, nie może się dopatrzeć w tej 
teoryi.

Co do przekładu, to jest on poprawny i sta
ranny, rażą tylko pewne zwroty niewłaściwie, 
po większej części rusycyzmy, np-. deska piersio- j  

wa zamiast mostek, reprezentowane są nieznaczną j  

ilością, zamiast przez nieznaczną ilość, służą przy- J  

kładem, zamiast: za przykład, części przeżuwają- 
ce gęb}', zamiast żujące, komórki zarodkowe 
w  znaczeniu rozrodcze (str. 2 3 l).

D r .  Józef Nusbaum.

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

—  Wysychanie powierzchni ku li  z iem skie j .
Angielska wyprawa antarktyczna stwierdziła fakt 
doniosłości niezwykłej, że lodowce, otaczające 
biegun południowy obecnie cofają się. O lbrzy
mia baryera lodowa, do której dotarł ongi James 
Ross —  cofnęła się na przestrzeni prawie 50 hm.

Lodowce Ziemi W iktoryi również zaczęły się co
fać i już nie dochodzą do morza. Tak samo 
stwierdzono cofanie się lodowców z okolic biegu
na północnego, jak również stwierdzono cofanie 
się lodowców z gór śnieżnych w  krainach zwrot
nikowych, np. w A fryce wschodniej.

Jeżeli fakty te zestawimy z wynikami obser- 
wacyj, poczynionych w ciągu lat ostatnich nad 
postępującem wciąż wysychaniem A fryk i i Azy i 
środkowej— to dojdziemy do przeświadczenia, że 
staje przed nami wyjątkowo doniosłe zagadnienie 
geofizyczne.

Należy wszakże wyznać, że rozstrzygnięcie za
gadnienia tego jest nader trudne. Znamy bo
wiem zjawiska podobnego rodzaju, znacznie 
prostsze, a wyjaśnić ich przecież nie możemy 
z punktu widzenia meteorologicznego, jak np. co
fanie się lodowców' alpejskich. Cofanie się to od
bywa się od bardzo dawna, i w  oczach naszych 
wciąż trwa; wiadomości nasze o samym przebiegu 
tego zjawiska są liczne, i, zdawaćby się mogło, 
wystarczająco dokładne; obserwacye obejmują 
okres czasu dość znaczny, a przecież dotychczas 
nie jesteśmy w  stanie określić dokładnie związku 
pomiędzy zmianami elementów meteorologicznych 
a wahaniami ruchu lodowców.

(R . Sc.) n . r.

—  Przyczynek do wpływu gleby na cechy ana
tomiczne rośliny. M. Móbius hodował w  tym ce
lu rzepień kolczasty (Xanthium spinosum L ,) 
w dwu różnych glebach: w glinie i w piasku 
z domieszką wapna. Rośliny, które rosły w  pia
sku, otrzymywały daleko więcej wapna od roślin, 
hodowanych w glinie, i różniły się od tych ostat
nich przez znacznie rozwinięty system korzenio
wy, natomiast liście i kolce rozwijały się słabiej 
w  porównaniu z roślinami, hodowanemi w glebie 
gliniastej. Okazy, rosnące na piasku, posiadają, 
prawdopodobnie, gęstsze błonki komórek łody
gi, gdyż podczas krajania stawiają większy opór, 
niż rośliny drugiej kategoryi. Liście pierwszych 
posiadają miękisz, składający się tylko z komó
rek palisadowych, i odznaczają się wielką zawar
tością śluzu; szparki oddechowe znajdują się po 
obu stronach liścia w  jednakowej ilości. W łoski 
zwykłe i gruczołkowe, występujące obficie zwłasz
cza u roślin, hodowanych w glinie, w okazach, 
rosnących w  piasku, występują tylko na dolnej 
powierzchni liścia. W  liściach tych ostatnich 

| występują obficie kryształy' szczawianu wapnio- 
j  wego. Kolce roślin, hodowanych w piasku, za

wierają do 6 wiązek naczyniowych wewnątrz pier
ścienia sklerenchymy, u okazów zaś, rosnących 
w glinie, liczba wiązek dochodzi do 4-ch.

(Berichte d. deutsch. bot. Geselsch. X X I I ,  
1905, Str. 563). B . H .
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RO ZM AITO ŚCI.

—  Dary p. Rockefellera. Znany miliarder 
amerykański, p. Rockefeller, ofiarował 50 mi
lionów franków na instytucye naukowe, przy
czem rozporządzenie kapitałami oddano w  ręce 
„General Education Boardu.

Już obecnie 9 instytucyom wyznaczono sumy 
od 125 000 do 375.000, fr., lecz pieniądze te po
zwolono zużytkować, gdy  zostaną one potrojone 
przez darjr innych ofiarodawców.

Szczęśliwe są zaiste uczelnie Am eryk i, posia
dającej Rockefellerów, Carnegich i t. p.

r.

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

—  D r .  H . B o rn e r . Zasady F izyk i. Pod

ręcznik dla klas wyższj^ch gimnazyów (Grund- 

riss der Pbysik fur die drei oberen Klassen der 

Gymnasien). Z  267 rys. w tekście. W iede- 

mann w  Berlinie, 1896. Cena w  opr. 4 m. 

BO f.

—  Stew art - W a rbu rg . F izyka elementarna 

(Pbysik ). Str. 168 z 48 rysunkami. W ydan ie 6, 

Karol I.  Triibner. Berlin, 1906. Cena 80 fe- 

niffów.

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. 11 do d. 20 września 1906 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w  W arszawie).
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f i 7 r lp . 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p . 9̂ w. 7 r. 1P-1 9 w. mm

11 w 51,9 52,3 53,4 10,2 15,2 14,2 16,5 9,5 n 2 N 5 | s w , 10 8 4 —

12 ś. 53,1 52,5 52.2 8,2 14,2 12,3 16,0 7,6 N , n e 1 2 ! N E s 10 © 8 9 8,5 / , •  wr nocy;

13 c. 44,7 45,1 45,3 10,6 15,2 13,5 15,6 10,3 NEir n e 4n e 3 10 10 10 22,0 © cały dz i n.

14 p 46,5 47,3 48,8 10,2 12,8 12,0 14.5 9,5 E3 NE„ sw5 10 10 2 —

15 s. 49.6 49,3 48,2 10,6 15,4 14,5 17,2 7,5 0. N 2 s w , ©6 © 3 10 0,8 =  a; —, © u

16 n. 47,0 48,2 50,3 11,5 16,2 13,5 17,0 11,5 n e 3 e 3 s e 3 10 © 8 1 0,8 =  a; ® a.

17 p 52,8 54,0 56,1 11,6 15,6 14,2 17,5 10,5 E 1? E jo n e 9 10 © 6 3 — /  cały dzień

18 w 57,7 57.7 59,1 9,6 15,6 13,3 16,3 8,0 E ir E 20 ! Ej 2 ©1 © 1 2 — V V

19 ś. 58.8 57,3 57,3 9,8 16,4 15,4 17,5 9,0 E |2 ■^"20 E u 8 © 2 9 — »  n

20 c. 54,9 53,4 51,2 11,4 17,0 16,1 18,0 10,5 N E ,, N g  I NE12 10 © 5 8 0,3 •  w  nocy; %

Śred
nie 51,7 51,7 52,2 1 10,4I 15,4 13,9 16,6 9,4 1 8,7 9,9 6,9 I 8.4 6,1 5,8 —

Stan średni barometru za dekadę: '/s (7 r. - f -1 p. -f- 9 w.) =  751,9 mm -
Temperatura średnia za dekadę: 'j\ (7 r. -|- 1 p. -j- 2 X  9 w.) =  13°,4 Cels.

Suma opadu za dekadę: =  32,4 mm

T R E Ś Ć :  H . Poincare. D roga mleczna a teorya gazów, przeł. I .  Faterson. —  Prof. clr. L .
K ny. W rażliwość w  państwie roślinnem, tłum. Adam  Czartkowski (d. n.). Mrówki-tkacze, 
przez Paw ła  Łozińskiego. —  Sprawozdanie, przez d-ra Józefa Nusbauma. —  Kronika naukowa. 
Rozmaitości. —  Notatki bibliograficzne. —  Buletyn meteorologiczny.

W vdaw ca W . W R Ó B L E W S K I. Redaktor BR. Z N A T O W IC Z .
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