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O NASZYCH SPRAW ACH PRZYRO
DNICZYCH.

Pod tytułem  „Polski uniwersytet w ar
szawski” spotykamy w trzech ostatnich 
numerach tygodnika „Św iat” szereg in- 
formacyj o kandydatacli na katedry  
w przyszłym uniwersytecie w W arsza
wie. Godna pochwały pilność w sprawie 
tak  nieskończenie ważnej a tak mało do
tychczas poruszanej w naszej prasie ogól
nej, skłoniła redakcyę „Świata” do ze
brania szeregu wiadomości ze źródeł naj
bardziej kompetentnych, to jes t  od naj
poważniejszych przedstawicieli różnych 
działów umiejętności. Ponieważ rzecz ca
ła w chwili obecnej ma charakter zale
dwie oryentowania się w treści „poboż
nych życzeń” i nawet do robót przygoto
wawczych jeszcze nam daleko, może nie 
będzie zbytecznem dorzucić i z innej 
strony parę „zdaje mi się”, które nie ma
ją  większej pretensyi nad zwrócenie uw a
gi na rzeczy przeoczone przez redakcyę 
„Świata” i nad wywołanie dyskusyi co 
do pewnej myśli, wypowiedzianej w roz
pa tryw anym  artykule.

Więc przedewszystkiem ankieta „Świa
ta ” dotyczę Prawa, Matematyki, Historyi,

Filozofii, Medycyny, Teologii i Filologii. 
Jeżeli kto przypuszcza, że Filozofia, ma, 
tu  znaczenie niemieckich i austryackich 
fakultetów filozoficznych, myli się, bo fa
ku lte ty  owe obejmują w sobie i nauki 11- 
lologiczno-historyczne i nadto—nauki przy
rodnicze, w wywiadach zaś redakcyi 
„Ś\via,ta“ nauki przyrodnicze są pominięte 
zupełnie. Mimochodem zaledwie, jako 
o przypadkowein sąsiedztwie, wspomnia
no o nich pod m atematyką, w czem, na
turalnie, niema żądnej winy ze strony 
osób dających informacye, lecz za to jest  
bardzo ważne przeoczenie ze strony współ
pracownika „Świata”, k tóry  się podjął 
wywiadu.

Kiedy i w jakich warunkach Warszawa 
uzyska tak  niesłychanie dla kraju konie
czny uniwersytet polski, jeszcze nie wie
my. Tem mniej możemy dziś mówić 
o tem, jaka  będzie tej szkoły ustawa, j a 
ki układ wydziałów i k a te d r— „zdaje mi 
się” jednak, że w każdym razie nauki 
przyrodnicze będą traktowane odpowied
nio do swej godności i znaczenia. W ty m 
czasowych więc uwagach, zamieszczanych 
w pismach ogólnych, może nieźle byłoby 
mówić czytającej publiczności o tych na
ukach, pamiętając, że wogóle publiczność 
ta  co do nich jest niesłychanie mało po
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wiadamiana. Paradoksalnem  się wydaje, 
jakkolwiek jes t  najoczywistszą prawdą, że 
istnieją dziś jeszcze u nas nietyłko poje- 
dyńcze osoby, ale nawet całe grupy to
warzyskie, do warstw najwyższej inteli
g e n c j i  zaliczane, dla k tórych wszelkie 
pojęcia z nauk przyrodniczych są obce, 
obojętne, może nieprzyzwoite. Niedziw, 
że wobec tego położenie nauk przyrodni
czych jes t  u nas wprost opłakane: O ich 
przedstawicielach nikt nigdy nie słyszał, 
książki z ich zakresu (oprócz—od nieda
wnego czasu—podręcznika szkolnego) ża
den księgarz nie wyda, badaniem przy- 
rodniczem, choćby najdonioślejszem, nikt 
się nie zaciekawi, pismo przyrodnicze gi
nie dla braku prenumeratorów. A  jakie 
herezye uchodzą za mądrość w tyin kie
runku, jak ie  absurdy bywają ogłaszane 
drukiem!

I tutaj uwaga nawiasowa. Dawna szko
ła, z czasów przed reformą tołstojowską, 
miała bezwątpienia mnóstwo wad i b ra
ków. Ale wychowańcom swoim dawała 
choć ogólne wyobrażenie de omni re sci- 
bili. Ludzie, k tórzy u nas tworzyli war
stwę inteligentną przed 40 albo 50 laty, 
mieli wszyscy przynajmniej ogólnikowe 
pojęcie o przedmiocie i stanowisku każ
dej nauki przyrodniczej, rozumieli i oce
niali zabiegi Taczanowskich, Zejsznerów, 
Ł abęck ich , Zdzitowieckich. Było też 
wówczas wielu zbieraczów i w żadnej 
prawie rodzinie inteligentnej nie brako
wało amatorów „osobliwości” przyrodni
czych. Nietyłko szkoły, ale i pewne in- 
s tytucye administracyjne gromadziły zbio
ry  okazów przyrodniczych i bezwątpienia 
wielu ludzi starszych pamięta jeszcze do
tąd  gabinety  zoologiczne rządów guber- 
nialnych. Jakże  doszczętnie, jak  bez śla
du znikły te zamiłowania. J a k  doniosłe 
powodzenie miała szkoła, której celem 
było przetworzyć naród nietyłko zewnę
trznie— co do języka, ale i wew nętrznie— 
co do kierunku myśli i upodobań. Bo, 
naturalnie, kiedy nam jednych  wiadomo
ści nabywać zabraniały przepisy, a inne- 
mi zaczęliśmy gardzić sami, ciemności 
ogarnęły umysł a chłód — serce narodu. 
Zadaniem szkoły polskiej, kiedy zacznie 
działać prawidłowo, będzie nietyłko za

stosowanie języka polskiego do naucza
nia, ale nadto rozbudzenie wśród ogółu 
polskiego zamiłowania do nauki, zrozu
mienia jej ważności i powagi.

Że w tych  strasznych czasach, kiedy 
u nas nie było nauczania publicznego, 
a szkoła rządowa miała różne cele, tylko 
nie naukę, w yrastały  i rozwijały się jed 
nostki, nauką się zajmujące, to cud p ra
wdziwy. Prędzej jeszcze zrozumieć moż
na, że nie wyginęli u nas do szczętu na
ukowi prawnicy i lekarze, bo wszakże 
niejeden młodzieniec, który  obrał sobie 
prawodawstwo lub m edycynę za zawód 
chlebodajny, mógł prawie przypadkowo 
dać się porwać urokowi studyów teorety
cznych, zapominając nieraz o zarobkowa
niu lub nawet ujmę mu czyniąc. Ale skąd 
brali się nasi przyrodnicy? Wiadomo, że 
nauki przyrodnicze u nas chleba nie za
pewniały, i niemniej wiadomo, że prze
cież uczyć się nie wypada ludziom za
możnym. A czy czytaliście kiedy w bar
wnie i nastrojowo skreślonej powieści opis 
nędzy takiego młodego kandydata  na 
Newtona lub Darwina? Mogę was zape
wnić, że wszystkim tym  opisom daleko 
jeszcze do rzeczywistości, daleko do tego 
stanu, w którym pewność najczarniejszej 
przyszłości jest  jeszcze bardziej oczywista 
od cierpień chwili bieżącej. Jednak  byli 
tacy, których nie przestraszały te rzeczy 
okrutne, byli, i przetrwać umieli, i doszli 
wysoko, choć nie w materyalnym, rzecz 
prosta, względzie.

Nie dlatego, że sam jestem  przyrodni
kiem, ale przez proste poczucie sprawie
dliwości boleję, de razy krzywda się dzie
je przyrodnikom polskim. Krzywdą zaś 
i to ciężką jes t  pomijanie ich, kiedy mo
wa o uczonych Polakach, bo tem u to właś
nie gatunkowi Polaków należałoby oddać 
cześć za wytrwałość, za pracę nietyłko 
bez nagrody ale i bez uznania, i za to, 
że swego sztandaru nauki nie zniżyli nig
dy i przed nikim. Mam też mocną nadzie 
ję, że w tej promiennej przyszłości, k tóra 
ma nam kiedyś zaświtać, przyrodnicy na 
si sami sobie zgotują najlepszą nagrodę 
za swoją pracę i wytrwałość, stając 
w pierwszych szeregach tych przewodników 
narodu, którzy mu wskazywać zaczną
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wyższe i szlachetniejsze cele nad codzien
ną troskę o szary byt powszedni.

A teraz punkt drugi, który daleko kró
cej nas zatrzyma. W ywiadowca Świata ze 
szczególnym naciskiem powtarza wielo
krotnie, że przyszły uniwersytet warszaw
ski, niczem przypominać nie będzie tej 
instytucyi szczególnej, która pod taką  sa
mą nazwą istniała w W arszawie od r. 1869. 
Zbyteczna uwaga. Uniwersytet będzie 
uczelnią, nie biurem policyjnem, więc 
cóż tu może być wspólnego. Ale to od
nosi się do strony wewnętrznej, do rzeczy
wistej treści, a co do cech zewnętrznych, 
to są już rzeczy podrzędne. Ozy zatem 
uniwersytet warszawski dzielić się będzie 
na trzy, cztery, czy pięć fakultetów, czy 
te lub inne wykłady będą obowiązywały 
ten lub inny wydział, to sprawy przy
szłych twórców ustawy. Tu znowu „zdaje 
mi się”, że ci, co ową ustawę pisać będą, 
nie zechcą wytężać myśli na odkrywanie 
Ameryki. Historya uniwersytetów jes t  
stara: wszakże to i Jagiellońskiemu do
brze już poszło na szóste stulecie istnie
nia. Był już czas wypróbować, jak  ma 
być urządzony i podzielony taki zakład, 
który przecież z natury rzeczy musi być 
pod pieczą ludzi najlepszych i najświa
tlejszych w narodzie, tembardziej, że do
brze zasłużone uniwersytety istnieją w naj
rozmaitszych krajach w bardzo różnorod
nych warunkach społecznych i politycz
nych. Czy dla nas nie będzie właściwsze 
wybrać sobie z tych różnych wzorów, ja
kich w tym  kierunku dostarczyć nam mo
gą wszystkie narody cywilizowane, taki 
typ, który najłatwiej dałby się dostoso
wać do naszych potrzeb i do naszych 
środków. My—publiczność czy opinia, po
starajmy się tylko wywrzeć wpływ na 
przyszłych twórców ustawTy, żeby ją  uczy
nili podatną do rozwoju i ulepszeń, i trw aj
my w przekonaniu, że najbardziej w ytra 
wne grono prawodawców uniwersytetu, 
z najlepszą działające wolą, nigdy nie ob
myśli takiej ustawy, w której praktyka 
nauczania uniwersyteckiego nie zażądała
by zmian i poprawek. I tak  być musi, bo 
tu idzie o interesy nauki, która nie jest
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zmartwiałą, skrystalizowaną formą, lecz 
żyje, rozwija się i wzrasta.

W JNe 44 „Tygodnika ilustrowanego” 
p. Stefan Górski rzuca myśl „wskrzesze
nia Warszawskiego Towarzystwa Przyja: 
ciół N auk”. Myśl niesłychanie ważna i któ
rej uzasadnienie, jeżeliby komu chodzić 
mogło o uzasadnienie rzeczy tak niewąt
pliwie koniecznej, znajdzie się łatwo w po
wyżej skreślonych uwagach. P. Górski 
wspomina, że myśl ta  jest nienowa, gdyż 
„od lat paru kołacze się po szpaltach wie
lu pism polskich”, a nawet, że „w swoim 
czasie z łona redakcyi „Słowa”. . .  do P e 
tersburga przesłano opracowaną ustawę do 
zatwierdzenia”. O ile moje wiadomości 
sięgają, kroki czynione przez grupę osób, 
zbliżonych wtedy do redakcyi Słowa, by
ły co do czasu o parę lat późniejsze od 
akcyi, podjętej przez inne grono i popie
rającej projekt nieco skromniejszy. Temu 
drugiemu gronu chodziło bardzo o to, że
by publicznie nie występować przed cza
sem i dlatego starania, czynione wśród 
społeczeństwa i u władz, nie zostały 
w owym czasie ujawnione. Teraz, jak  
przypuszczam, nic nie stoi na przeszko
dzie ogłoszeniu drukiem pobieżnej histo- 
ryi projektu, którego opracowanie było 
posunięte już dość daleko, a nawet urze
czywistnienie wydawało się zapewnionem.

Kiedy w połowie października 1901 r. 
nadeszła do Warszawy wiadomość o śmier
ci ś. p. Marcelego Nenckiego, kilku przy
rodników i chemików tutejszych, zasta
nawiając się nad sposobami uczczenia pa
mięci wielkiego nieboszczyka, doszło do 
przekonania, że pod patronatem jego imie
nia uda się może przeprowadzić założenie 
instytucyi, która z jednej strony w spo
sób najzaszczytniejszy utrwali na wieki 
pamięć Nenckiego, z drugiej zaś— społe
czeństwu przyniesie głębokie i ważne ko
rzyści. Zatrzymano się na projekcie jed 
nego ze znanych chemików polskich sta
rania się u władzy o koncesyę na Towa
rzystwo polskie Przyjaciół Nauk Ścisłych 
imienia Marcelego Nenckiego z siedzibą 
w Warszawie. Podanie do ministeryum 
spraw wewnętrznych, podpisane przez

WSZECHŚWIAT
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dwadzieścia kilka osób mniej lub więcej 
znanych w mieście i w kraju, razem ze 
szczegółowo opracowaną ustawą, było do
ręczone gdzie należy jeszcze przed koń
cem r. 1901. Od tej chwili przez kilka lat 
trwała nieustająca podróż owego podania 
z jednego do drugiego mmisteryuin w P e
tersburgu, stamtąd do różnych instancyj 
w Warszawie i znowu z powrotem. 1, rzecz 
godna zapamiętania, władze polityczne 
i administracyjne jeszcze choć cokolwiek 
mniej wrogo były usposobione od władz 
naukowych, bo gdy te ostatnie najbar
dziej stanowczo odmawiały, tam te  propo
nowały inicyatorom różne warunki, pod 
któremi, jakoby, skłonne były dać swe 
zezwolenie. Ostateczny rezulta t je s t  naj- | 
ciekawszy: Inicyatorowie otrzymali za 
wiadomienie, że w olno 'im  utworzyć żą
dane stowarzyszenie pod opieką uniwer
sytetu warszawskiego.

Według wszelkiego prawdopodobieństwa 
wszyscy przyrodnicy i przedstawiciele 
nauk ścisłych w Polsce zgodzą się ze 
mną, że dziś, kiedy otwiera się możność 
założenia Towarzystwa, k tóreby  popierało 
rozwój wszystkich nauk, należałoby zo
gniskować wszystkie siły i nie rozstrze
lać się na żadne grupy oddzielne. Jeżeli 
tę sprawę podnoszę w tem  miejscu, czy
nię to przedewszystkiem dlatego, że, jak  
to już powyżej zaznaczyłem, przyrodnicy 
systematycznie są pomijani, ile razy cho
dzi o kwestye naukowe wogóle, gdy  tym 
czasem samo już pierwszeństwo inicyaty- 
wy powinnoby im tym  razem zapewnić 
głos bardzo poważny, nie mówiąc o wzglę
dach innych, znacznie ważniejszych. Oprócz j  
tego idzie mi jeszcze o jednę stronę spra
wy, do której przechodzę natychmiast, 
chociaż w formie ogólnikowej.

Stowarzyszenia naukowe w całym świe- 
cie przedstawiają znaczną mnogość t y 
pów, różniących się między sobą zakre- | 
sem i charakterem  działalności. Są mię- { 
dzy niemi ciała, stanowiące ja k g d y b y  ! 
najwyższą instancyę w rzeczach nauki* do 
których należy wyrokowanie w najsub
telniejszych i najzawilszych jej zagadnie
niach. Zaszczyt należenia do grona człon
ków podobnej instytucyi, to jeden z naj
wyższych zaszczytów, jaki spotkać może

człowieka. Dostaje się on (przynajmniej 
w zasadzie), ludziom, których zasługi nau
kowe są wiecznotrwałe i za takie uznane 
zostały przez cały świat naukowy. Już ta 
okoliczność wskazuje, że ciała podobne, 
złożone ze specyalistów, w swoich gałę
ziach nauki bardzo rozmiłowanych, i przy- 
tem oddanych pracy przez czas długi, 
więc i w lata zwykle posuniętych, nie 
mogą brać na swe ramiona różnorodnych 
zadań, w wielu razach społecznej raczej 
niż naukowej natury, jakie przypadłyby 
na-zemu stowarzyszeniu z konieczności. 
Oprócz tego, a wzgląd to pierwszorzędny, 
stowarzyszenie z takim charakterem w Pol
sce istnieje już od lat trzydziestu czte
r e c h — jest niein Akademia Umiejętności 
krakowska. Niechże Królestwo Polskie 
nie łudzi się, że. tej szanownej i poważ
nej instytucyi dorówna i niech nie zapo
mina, że, pomimo epitetu „krakowska”, 

h akademia ta  od początku swego istnienia 
i była  i jes t  „polską”. Od pierwszycli kro

ków, jakie czynić będziemy około wpro
wadzenia w życie Towarzystwa P rzy ja 
ciół Nauk, powinniśmy mieć na pamięci, 
że towarzystwo to me może być Akade
mią. Jeżeli zaś chodzi o wzór, k tóry— za- 

| wsze według mego „zdaje mi się” —
| wziąćby nam należało za podstawę pro

jektowania, to właśnie dawne, powiedz
my „Staszycowskie” Towarzystwo, ze 
swemi dążeniami obywatelskiemi, ze swą 
opieką nad całokształtem ruchu nauko
wego, ze swą cenzurą naukową książek 
i pism naukowych nawet elementarnych 
powinno nam slale świecić przed oczami.

Br. Znatowicz.

 ^Tt><rs^ -

DIUNY W ARCACHON.

Początek wiosny r. b. spędziłem w Bor- 
deaux dla studyów nad miocenem okoli
cy tamtejszej. Bogactwo skamieniałości 
tej części Francyi jes t  powszechnie zna
ne, wszak mioceńskie piaski tamtejsze 
t. zw. „faluns” już przed stu laty dostar
czyły bogatego m ateryału  dla prac pa
leontologicznych Basterota i Grateloupa. 
Jednakowoż i pod niektóremi innemi
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względami obszary tamtejsze są zajmują
ce dla geologa, tuż za Bordeaux rozpo
czynają sig przecież sławne rLandes,” na 
k tórych diuny x) osiggły największą wy
sokość w całej Europie.

Nie miałem wcale zamiaru zwiedzać ca
łego pasu Landów, który rozpoczyna sig 
u ujścia Garronny na północy i ciągnie 
się aż do ujścia A d o u ru n a  południe, jest 
wigc przeszło 200 k m  długi. Ograniczy
łem sig jedynie do okolic Areachonu, 
gdzie diuny rozwingły się najpotgżniej.

Arcaehon jes t  miejscem kąpielowem
1 klimatycznem, w którem gości rocznie 
około 100 tysigcy osób. Ponieważ ma 
dobre, bezpośrednie połączenia kolejowe 
z Bordeaux (2 godz. drogi), przeto wy
cieczki są ułatwione.

Już w pobliżu pierwszej stacyi kolejo
wej poza Bordeaux (Pessac) rozpoczyna
ją  się Landy, Krajobraz staje sig mono
tonnym; równina zupełna, wszgdzie pia
ski pokryte sosnowemi lasami, wśród k tó
rych gdzieniegdzie widnieją pola upraw
ne. Piaski zawierają dość liczne kawałki 
żwirów; mamy przed sobą formacyg nie
wiadomego pochodzenia i wieku. Geologo
wie francuscy przypuszczają, że owe „sa- 
bles de Landes” są pochodzenia rzeczne
go, a w takim razie pochodziłyby z Pi
renejów; wiek ich jes t  również niepewny, 
w każdym razie są młodsze niż mioceń
skie.

Poza stacyą Lam othe widzimy poraź 
pierwszy obszerną zatokg Arcachon; mi
jam y jeszcze kilka małych stacyj i je-* 
steśmy u celu. Zatokg oddziela od Ocea
nu Atlantyckiego wąski, bo zaledwie
2 k m  szeroki, półwysep diunami pokry
ty; wewnątrz zatoki są liczne ławice piasz
czyste, które znikają podczas przypływu 
morza. J a k  płytkie jest tu  morze, tego 
dowodzi powierzchnia zatoki mierząca po

0 Używam nazwy „diuna“, wspólnej kilku ję 
zykom europejskim; jako termin międzynarodo
wy ta nazwa jest wygodna, pochodzenie jej jest 
celtyckie. Również dobra jest nazwa „wydma"; 
czy termin „przesyp" nie je s t  rossyjskiego pocho
dzenia, jak  niektórzy twierdzą, nie mogę orzec 
dla braku znajomości tego języka. (Autor).

Redakcya Wszechświata sądzi, że wyrazu, od
powiadającego pochodzeniem wyrazowi „prze
syp", wcale niema w języku rossyjskim w danem 
znaczeniu. (Red. Wszechśw.).

odpływie zaledwie 1/3 część tej, jak ą  ma 
podczas najwyższego stanu wody.

Spieszmy jednakowoż do diun; obserwo
wałem je  najpierw na poprzednio wspom
nianym półwyspie. Mały parowczyk prze
wozi nas na brzeg wewngtrzny półwyspu, 
a wigc ku zatoce zwrócony; wstępuję na 
ląd i rozpoczynam uciążliwą drogę po 
piaskach, które są przeważnie rozwiane, 
gdyż lasy tu młode i dosyć rzadkie. 
Wreszcie teren sig podnosi, polgżny ło
skot morza słyszymy już zdaleka i wkrót
ce jesteśmy na szczycie olbrzymiego po
dłużnego wału, u którego stóp leży bez
brzeżny ocean.

Wał ten rozległy jes t  wynikiem działa
nia fal morza, wały brzeżne nie są bo
wiem diunami w ścisłem tego słowa zna
czeniu. Morze wyrzuca tu  piasek na brzeg; 
po wyschnigciu wiatr toczy po zboczach 
wału ziarnka piasku w głąb lądu, gdzie 
stają sig materyałem wydm.

Przechadzając sig na szczycie wału 
brzeżnego możemy z łatwością obserwo
wać tworzenie się wydm. Każda kępa 
trawy, której rośnie tu  wiele, wytworzy
ła małą diunę. Czasem widzimy począt
kowe stadya, t. j. wzgórki podłużne przed 
kgpą trawy; czgstsze są wzgórki leżące 
już poza kgpą o profilu charakterystycz
nym dla diun, t. j. mające strome zbocze 
odwrócone od strony wiatrów, a wigc od 
morza, przeciwne zaś nachylone słabo. 
Zrazu małe, bo zaledwie na 1—2 dm wy
sokie wzgórki wreszcie stają sig coraz 
wyższemi w miarg nowych ilości pia
sku. Małych diun jes t  wszędzie na ca
łym półwyspie wiele.

Aby zrozumieć stosunkowo dość szyb
kie tworzenie się przesypów, należy 
uwzględnić siłg wiatru. Byłem kilka razy 
na tym półwyspie, podczas jednej z w y 
cieczek wiał od strony morza wiatr nie
co silniejszy. Wówczas obserwowałem wol- 
nem okiem wcale wyraźny ruch ziarn 
piaskowych, chyżość oceniałbym na kilka 
milimetrów w sekundzie. Wśród piasków 
w odległości około 1 k m  od brzegu wi
działem bardzo liczne, lekkie skorupki 
sercówek (Oardium), k tórych  wiele leży 
nad brzegiem morza. Widocznie razem 
z ziarnami piasku potrafi je  przenieść
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wiatr nieco silniejszy, a charakterysty cz- 
nem jest, że widziałem w piaskach diun 
tylko skorupki drobnych sercówek, cho
ciaż nad brzegiem morza leżą skorupki 
rozlicznych gatunków mięczaków. Też sa
me skorupki widziałem na wielkich diu
nach na południe od Arcachon, o których 
pomówię wkrótce.

Tworzenie się diun umożliwiają olbrzy
mie masy piasku, które ocean ciągle wy
rzuca. Brzegi są tu  piaszczyste, falowa
nie bardzo energiczne, a każda fala w y
rzuca świeży piasek. Podczas odpływu 
morze cofa się o jakie 80 metrów x) od
słaniając dno piaszczyste. Przechodziłem 
tędy w kilka godzin po odpływie; piaski 
były już zupełnie suche, a wiatr toczył 
ięh ziarnka w głąb lądu. Po niezepsu- 
tych, lecz całkiem prawie świeżych cia
łach meduz mogę sądzie napewno, że za
ledwie przed 8—4 godzinami morze opu
ściło te  miejsca.

Profil całego półwyspu przedstawi nam 
się w sposób następujący. Od oceanu 
wał brzeżny, a w głąb lądu szereg diun, 
k tóre ku zatoce opadają i ją  zasypują. 
Ławice na południe od półwyspu to dal
szy ciąg tych  diun. Kiedyś będą one wyż
sze i będą stale sterczeć ponad po
wierzchnię morza, przedłużą półwysep 
i wreszcie odetną zatokę od morza. Za
miast zatoki będzie więc jezioro, przybę
dzie nowe „etang”, których jest tak wie
le w Gaskonii.

Zamknięcie dopływu nowych mas pia
sku od oceanu ]est rzeczą pierwszorzęd
nej wagi, jeżeli ruch diun ma być po
wstrzymany. W rzeczywistości w ykona
no też prace w tym  kierunku. Zbocza 
wału brzeżnego obsadzono kępami trawy, 
k tóra utrudnia do pewnego stopnia t r a n s r  
port piasku w głąb lądu. Zalesienie so
sną przestrzeni piaszczystych jest drugim 
etapem tej walki z piaskami.

Wielkich diun niema na półwyspie, 
o którym mówiliśmy dotychczas. Naj
wyższe, niezatrzymane w swym biegu 
diuny znajdują się na południe od Arca- 
chonu w odległości około 7 km.

Z Arcachonu dostajemy się gościńcem

‘) Oceniam n a  oko.

| do osady klimatycznej „Moulleau.” Na 
I południe stąd brak już dróg dobrych, 

idziemy więc wśród piasków drogą b a r 
dzo uciążliwą do t. zw. „le Piłat,” gdzie 
się znajduje kilka domów. Stąd niedale
ko już do diun; idę brzegiem morza ku 
ich zboczom.

Od domów w „Piłat1’ wznosi się na 
długości jakich  8 km  odrazu od brzegu 
morza podłużny wał piasku, który jest 
olbrzymią diuną do 78 m wysoką. Profil 
jej jest  niezupełny, ponieważ morze pod
mywa stok zwrócony ku oceanowi, wsku
tek  czego jest on bardziej stromy, niż 
byłby w warunkach normalnych. W pod
m ytych  i urwanych brzegach widzimy 
warstw y torfu; są one widocznie obszerne, 
skoro po nich spływa woda jako po war
stwie nieprzepuszczalnej. Też same w ar
stwy torfu widać i wyżej na dnie; tw o
rzą one wkładki wśród piasków. Najniż
sze warstwy torfu leżą tuż przy brzegu 
morza, po naniesionych muszlach mor
skich, po ciałach meduz mogłem poznać, 
że są one pod wodą podczas najwyższe
go stanu wody.

Stoję przed zjawiskiem pierwszorzędne
go znaczenia. Jeżeli pokłady torfu leżą 
dzisiaj niżej poziomu morza, to widocznie 
nie było tu morza wtedy, gdy lasy rosły. 
Morze dostało się później w te  miejsca, 
czyli inaczej mówiąc ląd musiał uledz po
wolnemu zapadnięciu. Nastąpiło więc prze
sunięcie linii brzegowej morza w głąb lą 
du, co nazywamy w geologii pozytyw
nym ruchem morza.

Zapadanie lądu u brzegów Landów jest 
faktem znanym oddawna. Poznano licz
ne dowody, jednym  z nich są właśnie opi
sane pokłady torfów. W okolicy Arcacho- 
nu znaleziono nadto resztki zatopionych 
lasów, których pnie wznoszą się pionowo 
w górę. Inne dowody zebrano w północ
nej części Landów koło Pointę  de Grave. 
Latarnia  morska naprzeciw tego przyląd
ka (tour de Cordouan) oświetla wedle 
Delfortriego mniejszy obszar niż dawniej; 
mapa z r. 1630 zaznacza odległość tej la
tarni od lądu na 5400 w, dzisiaj wynosi 
około 7000 m, a znaną jest rzeczą, że 
miejsep, gdzie jest latarnia, było kiedyś 
lądem stałym.
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Stwierdziliśmy więc, że u brzegu Lan
dów ocean wkracza w głąb lądu. Obec
nie wracamy do rozpoczętej wędrówki po 
diunach Pilatu. Zaznaczę jeszcze, że ma
py nazywają te diuny „Dune de la 
Grave.”

Od brzegu morza wchodzę na zbocza 
diuny. Zrazu wejście jes t  strome z po
wodu podmycia; czepiając się kęp trawy 
lub krzaków żarnowca, podchodzę wyżej 
nieco, gdzie nachylenie jes t  już słabsze. 
Po zmierzeniu okazuje się, że wynosi za
ledwie 10—15°. Wśród czystego białego 
piasku sterczą resztki pili drzewnych, wi
docznie diuny były dawniej zalesione, 
a po wycięciu lasów odżyły nanowo. Mo
zolnie idę coraz wyżej, do szczytu diuny 
jest już niedaleko; przed grzbietem spa- 
dzistość zboczy jest już nieco silniejsza 
(mierzyłem ką t 40°); jeszcze kilkadziesiąt 
kroków i jestem u celu.

Grzbiet diuny jest nieco sfalowaną po
dłużną płaszczyzną, ponieważ diuna jest 
podłużnym wałem o szerokości niespełna 
100 metrów. Piasek śnieżno biały, sfalo-

Rys 1-y.
Zbocze diuny „Pilat“ ~od strony lasów. Diuna 

zasypuje las.
Z fotografii autora.

Rys. 2-gi.
Zbocze diuny „Piłat" od strony lasów.

Z fotografii autora.

wany nieco przez wiatr okazuje liczne 
pręgi podobne do pręg falistych (ripple 
marks), jakie widać zwykle na piaskach 
przy brzegu morza. Stopy grzęzną głę
boko wśród piasków, chwilami wydaje się 
nawet, że jestem na zupełnej płaszczyź
nie, dopiero, gdy zbliżę się ku zboczom 
diuny, przypominam sobie, że jestem na 
szczycie wzgórza. Widoki na obie stro
ny wspaniałe. Od strony morza widzimy 
potężne fale liżące spód diuny, liczne 
piaszczyste ławice sterczące wśród wody, 
dalej półwysep tworzący zatokę Areacho- 
nu, a za nim morze bez końca. Napa
trzywszy się tu  dosyć, spieszę na drugą 
stronę grzbietu, lecz tu ta j widok jest 
wprost straszny—cała diuna spada stro
mą, 60—70 m wysoką ścianą ku lasom 
grzebiąc je  w zupełności. Kontrast bia
łego piasku i ziemnej zieleni lasów jest 
wcale niemiły, widać tutaj wyraźnie wal
kę na śmierć i życie między piaskiem 
a lasem, walkę, w której zwyciężają gó
ry  piasku. Już  na szczycie diuny widać 
gdzieniegdzie wierzchołki sosen sterczące
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wśród piasku, zielono ich gałązki ży 
ją  jeszcze, lecz życiem suchotnika, k tó re
mu śmierć pisana.

To zbocze diuny jes t  nader strome. Na 
oko wydaje się, że nachylenie wynosi co 
najmniej 70°, lecz przykładam busolę i mie
rzę ką t  tylko 40 stopniowy; zawsze oko, 
jak  wiadomo, nachylenie przecenia. Wresz
cie chcę zejść z diuny ku lasom. Piasek 
usypuje się pod stopami i jes t  tak grzą
ski, że, zdaje się, pochłonie wędrowca; 
wreszcie jednakowoż zesuwam się szybko 
po zboczu i wkrótce stoję wśród lasów 
u stóp diuny.

W idok i stąd jes t  groźny—wszak diu
na jes t  prawie dwa razy wyższa niż naj
wyższe drzewa, nic dziwnego więc, że je  
pochłonie zwolna. Zresztą tę walkę wi
dzę wyraźnie: tu sterczą sosny zasypane 
do połowy, gdzieniegdzie wyzierają tyl
ko od spodu zagrzebane w piasku. Tym  
ostatnim dalej do śmierci, ale ona . ich 
nie minie.

Napatrzywszy się dowoli całości, zaczy
nam niektóre obserwacye szczegółowe. 
Na piaskach diuny- widzę wyraźne war
stwowanie; Sokołow i inni zwrócili już 
uwagę na ten szczegół i tłumaczyli go 
zmienną wielkością ziarn piasku. Gdzie
niegdzie piaski okazują nieznaczną spój
ność, być może zawdzięczają ją  wodom 
deszczowym, wskutek czego tworzą się 
jakgdyby  warstewki bardzo kruchego 
piaskowca. Zrozumiemy łatwo, że piaski 
nasypane na stwardniałą nieco piaszczystą 
powierzchnię utworzą warstwę różniącą 
się już na oko od poprzedniej.

Oddalam się od morza, „Dune de la 
Grave” niknie mi z oczu, kroczę wpraw
dzie wśród innych wydm, ale zalesionych 
i utrwalonych, poszytych gęstemi lasami. 
Jestem w prawdziwej puszczy: dróg brak 
zupełnie, nieliczne ścieżki krzyżują się 
wprawdzie, ale więcej mylą niż pom aga
ją  w drodze. Dążę ku zachodowi ku t. 
zw. „Etang Cazau”, ponieważ jednakowoż 
teren tworzą z północy na południe bie
gnące, zalesione diuny, przeto idę z wy
dm) na wydmę i tak  kilka godzin bez 
przerwy. Pustka i cisza dokoła, gdzie
niegdzie tylko widać opustoszałą sino- 
larnię.

Po kilkogodzinnem błąkaniu się, dostaję 
się wreszcie nad brzeg jeziora. Jest  to 
największe z tutejszych etangs. Brzegi są 
zarośnięte oczeretem, dno błotniste u brze
gu. Bardzo krótko jednakowoż mogłem 
zabawić nad jeziorem, ulewna "burza zmu
siła mnie do powrotu na stacyę kolejową, 
skąd kolejką lokalną powróciłem do Ła- 
mothe, a stąd do Bordeaux. Nadmienię 
tylko, że E tang  de Cazau, jak i inne, ma 
obecnie wodę słodką, chociaż powstało 
pierwotnie z zatoki morskiej odciętej przez 
diuny.

Rozglądając się uważnie na mapie, wi
dzimy, że wydmy wyższe jeszcze od po
znanych znajdują się między E tang  Ca
zau, a oceanem. S ą to  „Dunes deLescours“; 
mapa podaje , ich wysokość na 89 metrów.

Na zakończenie kilka jeszcze słów o L an
dach. Kraina to nieurodzajna, lesista 
i podmokła. W nieznacznej głębokości 
pod piaskami znajduje się nieprzepuszczal
na warstwa zwana „alios”, która sprawia 
nagromadzenie wody zaskórnej. Nic więc 
dziwnego, że dzikie i bagniste okolice t u 
tejsze są słabo zaludnione, brak dróg na
uczył mieszkańców osobliwego sposobu 
lokomocyi, mianowicie chodzenia na szczu
dłach; listonosz goniący na szczudłach, 
pastuch pilnujący swej trzody z wyso
kości szczudeł, to motyw wcale częsty 
na obrazkach tutejszej okolicy. J e d n a 
kowoż dzisiaj zmieniły się już czasy. P o 
budowano drogi, rowami osuszono lasy 
i pola, wskutek czego szczudła wychodzą 
z użycia.

W edle świadectw historycznych nie b y 
ło dawniej diun w Landach, a kraj cały 
pokrywały lasy. Dopiero po ich w ytrze
bieniu wytworzyły się diuny, gdyż uwol
niły się piaski. ]) Zgubne skutki okazały 
się wkrótce i ginęły nawet wsi całe pod 
górami piasków, przykładem Vieux Soulac, 
Sainte Heleno Perdue, le Porge, Lege. 
Kościół w Vieux Soulac, pochodzący z 12 
wieku, był dług,, tak dalece zasypany, 
że z piasków sterczała tylko dzwonnica. 
Mieszkańcy na długi czas przed zupeł- 
nem zasypaniem używali jeszcze kościoła

') Montaigne pisze w połowie 16-go wieku, że 
„od niedawnego czasu“ wsi bywają zasypywane 
przez góry piaskowe.
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lecz dostawali się do środka przez wej
ście zrobione powyżej zasypanej już 
bramy. Obecnie piaski opuściły ten ko
ściół.

Powstrzymanie ruchu diun jes t  zasłu
gą Bremontiera (ur. w r. 1809), który 
zwrócił uwagę na zalesienie wydm, jako 
na jedyny sposób powstrzymania ich ru
chu. Dzisiaj też prawie całe Landy są 
olbrzymim lasem sosnowym, nic więc dzi
wnego, że wydmy ustały w swym biegu. 
Wyjątkowo tylko są one jeszcze dzisiaj 
nad brzegami, jak  te, które poznaliśmy 
koło Arcachonu.

Dr. Wilhelm Friedberg.

JAN DRIESCH.

SYSTEM B IO L O G II1).

Ogół zagadnień, zawartych w pojęciu 
„życie”, możemy podzielić na dwie duże 
grupy: jedna obejmuje zagadnienia pra
widłowości zjawisk, druga—to zagadnie
nia systematyki.

Tego podziału jednak nie trzym a się 
biologia, spotykamy go raczej w zakre
sie tych zjawisk przyrody, gdzie przebieg 
zjawiska występuje w coraz to innej zmie
nionej formie, w innym odcieniu indywi
dualnym. W tym zakresie przyrodoznaw
stwa na każdym kroku spotykamy się 
z pytaniem: według jakich praw ogólnych 
odbywa się przekształcanie; drugiem py
taniem, które nam się tu  nasuwa jest: 
dlaczego to, co ma znaczenie najogólniej
sze, występuje tu właśnie w tej a nie 
w żadnej innej formie, czy można ogół 
cech specyalnych pojmować z jednego 
ogólnego punktu  widzenia?

lnnerni słowami, chcąc przystępniej wy
łożyć czytelnikowi te, być może, oderwa
ne myśli, powiemy: Ogólna reguła w pra- 
widłowem kształtowaniu się i przemia
nach m ateryi ma znaczenie dla wszyst
kich form, jakim więc sposobem możemy

’) Siiddeutscbi1 Monatshefte. Rocznik 11, ze
szyt 6.

pośród tych form odróżniać robaki, medu
zy, ow-ady, zwierzęta ssące i czy mamy 
wytłumaczenie dlaczego właśnie te formy 
istnieją, a nie żadne inne. Prawa zała
mywania światła i otaczanie się kryszta
łu płaszczyznami według prawa „odcin
ków wymiernych” są te same dla wszyst
kich ciał krystalicznych, dlaczego jednak 
istnieją takie klasy symetryi kryształów, 
a nie inne? Jeżeliby krystalografia lub 
chemia była głównym przedmiotem na
szych dociekań, to musielibyśmy powie
dzieć wiele rzeczy ważnych o racyonal- 
nej systematyce czyli raczej o poglądzie 
na konieczność poznania ogólnych praw 
rządzących wypadkami specyalnemi. Sy
stem biologiczny jednakże jest jak  dotąd 
powierzchownemoryentowaniem się wmnó- 
stwie faktów i nie dostarcza materyału do 
głębokiego, prawdziwie racyonałnego wni
knięcia w istotę rzeczy, dlatego też prze- 
studyujemy go o tyle, o ile zajmuje się 
on prawami zmienności ciał żyjących. 
Przedmiotem naszych poszukiwań meto
dologicznych będzie więc to, co zwykliś
my nazywać fizyologią i to pojęte w jak- 
najszerszem znaczeniu tego słowa, obej- 
mującem nietyłko naukę o funkcyach 
osobnika dojrzałego lecz również funkcye 
kształtowania się.

Biologia, a z nią razem i fizyologią, 
według dostarczanych faktów rozpada się 
na dwie zasadnicze części, z których je 
dna zajmuje się roślinami, druga zwierzę
tami, a więc na botanikę i zoologię. Zaj
miemy się tu  specyalnie biologią zwierzę
cą, chociaż to, co powiemy, z małemi 
zmianami, może być odniesione i do bio
logii roślinnej. Nieobeznany z przedmio
tem czytelnik sądziłby może, że, aby wy
robić sobie pogląd na to, jakie zagadnie
nia nasuwa nam zoologia, o ile nie jest  
systematyką, wystarczy wziąć podręcznik 
tej nauki i przedstawić w krótkości, co 
zawierają jego części poszczególne, tym 
sposobem powinnoby się uzyskać zupełny 
przegląd zagadnień, a więc system danej 
nauki. Tak być powinno, ale tak  nie jest. 
Przeglądając wszystkie powszechnie uży
wane podręczniki zoologii i kursy tego, 
co na uniwersytetach jako zoologia bywa 
wykładane, przekonywamy się, że jes t  to
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zaledwie część tej nauki, nigdy zaś całość; 
jest  to anatomia opisowa zwierząt, trochę 
embryologii, bardzo dużo systematyki, 
więcej nic. Prawda, istnieje rozdział w stęp
ny zatytułowany „zoologia ogólna”, ale 
lepiej caczej, żeby go nie było. Obejmu
je  on kilka powierzchownych analogij 
w kształtowaniu, trochę „Darwinizmu” 
i „teoryi dziedziczności”, ale ścisłego 
przedstawienia praw dobrze przeprowadzo
nych prób eksperymentalnych niema tam 
ani śladu. Jeżeli przerzucać będziemy 
jakikolwiek z podręczników, będących 
w użyciu możemy dojść do wniosku, że 
zwierzęta istnieją tylko w stanie zakon
serwowanym, lub jako pięknie zabarwio
ne skrawki, bo o tem, że żyją niema 
nigdzie wzmianki. Może mi kto zarzucić, 
że to wchodzi już w zakres fizyologii, 
k tóra w rozwoju historycznym została 
oddzielona od zoologii w ściślejszem zna
czeniu, i traktowana jes t  obecnie jako 
część medycyny. O tych stosunkach hi
storycznych pomówię jeszcze w innem 
miejscu. Zgodziwszy się naw et na sprawie
dliwość takiego wyjaśnienia,zgodziwszy się, 
że nauka o funkcyach osobnika dojrzałego 
powinna należeć do zakresu nauk me
dycznych i że zoologia ma być tylko na
uką o formach zwierzęcych, to jeszcze 
i wtedy wymagaćbym musiał, aby to co 
wiadomo o kształtach zwierzęcych wykła
dać jaknajobszerniej. Należałoby więc 
przedewszystkiem przedstawić to, czego 
dowiedzieliśmy się o prawach rządzących 
powstawaniem form z jaja, lub, w tak 
zwanych regeneracyach, o praw ach rzą
dzących zmiennością. O wszystkiem tem 
albo się milczy, albo się zbywa kilkoma 
nic nieznaczącemi, lub zgoła błędnemi 
wyjaśnieniami W najlepszym razie po
przestaje się na „anatomii porównawczej”, 
w najgorszym—mamy spekulacye filoge
netyczne i najnieprawdopodobniejsze kon- 
strukcye genealogiczne.

Zaiste nie jes t  to stan odpowiedni dla 
najwyższej z nauk przyrodniczych.

W  zakresie botaniki rzecz się ma ina
czej. Wystarczy rzut oka na podręcznik 
Strasburgera, k tóry  nie jes t  wyjątkiem, 
aby się przekonać, o ile się różni zakres 
botaniki od zoologii. Skąd to pochodzi?

Właśnie tu jes t  miejsce do zrobienia tej 
już zapowiedzianej wycieczki w kierunku 
historyi. W  zaczątku nowożytnego tra 
ktowania nauki medycyna i przyrodozna
wstwo były jeszcze nierozłączone i na 
uniwersytetach były wykładane przez tych 
samych profesorów. Nauki traktujące 
przyrodę martwą, przedewszystkiem zaś 
chemia i fizyka, najpierwsze wystąpiły 
z tego związku; nauki biologiczne, jak  to 
leżało w naturze rzeczy, pozostały nadal 
w łączności z medycyną. Nastąpiło te 
raz zróżnicowanie medycyny na praktycz
ną i teoretyczną, wszystko w obrębie fa
kultetu medycznego; jedyny profesor wy
kładał to wszystko, co wiemy teoretycz
nie o istotach żyjących, zawsze jednak 
ze specyalnem uwzględnieniem potrzeb 
medyka, który, rozumie się samo przez 
się, szczególniej specyalnie musiał studyo- 
wać budowę i funkcye ciała ludzkiego. 
Dalej, wyłącza się botanikę z ogółu nauk 
biologicznych; wszystko jednak, co wie
my o życiu zwierzęcem pozostaje jeszcze 
w nierozerwanym związku z medycyną. 
Wreszcie nastąpił ostateczny podwójny 
rozdział: nauka o życiu zwierzęcem otrzy
mała czysto teoretycznego przedstawiciela 
„zoologa” na fakultecie filozoficznym lub 
przyrodniczym, na medycznym natomiast 
zamianowano dwu profesorów dla bio
logii zwierzęcej: „anatoma” i „fizyologa”, 
którzy wykładają, każdy pewną część bio
logii ze specyalnem uwzględnieniem po
trzeb lekarzy. Jeżeli będziemy sądzić tę 
ostatnią fazę rozwoju, k tóra z maJemi 
zmianami trw a do dziś dnia, z punktu wi
dzenia sprawiedliwości logicznej,^to może
my jej najwyżej zarzucić, że pojęcie „zo
olog” jes t  trochę zaobszerne. Gdybyż 
przynajmniej rzeczywistość odpowiadała 
idealnemu schematowi profesur; tak  jed 
nak nie jest; nie można wprawdzie ana
tomowi i fizyologowi, będącym zupełnie 
na usługach medycyny, zarzucać, że t rak 
tu ją  jedynie budowę i funkcye ciała ludz
kiego i wyższych kręgowców', tak  postę
pować oni są zmuszeni, gdyż przyszły 
lekarz musi przystępować do tego, co go 
czeka, z dobrem odpowiedniem przygoto
waniem.

Lecz czegóż uczy zoolog? Powiedzie
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liśmy to już: dużo anatomii i systema
tyki, trochę embryologii opisowej, zgoła 
nic o istotnie „żyjącem”.

Tego nawet historycznie wytłumaczyć 
nie można; dlaczegóż botanika, która 
przecież również wyłoniła się z medycy
ny, jes t  nauką pełną, nauką, której przed
stawiciele są w znacznej większości przy
padków ogólnie przyrodniczo wykształce
ni? Pewnem wytłumaczeniem, dla mniej 
zadawalającego stanu zoologii niech bę
dzie znaczniejsza obfitość form zwierzę
cych niż roślinnych, k tóra przedstawia 
znaczniejsze trudności w zbadaniu. Jeden 
człowiek może zaledwie wystarczyć do 
zaznajomienia słuchaczy ze stroną opiso- 
wo-formalną zoologii. Zgadzam się, ale 
dlaczego ten  jeden nie stara się jaknaj- 
usilniej o to, aby mu przydany był dru
gi, któryby wykładał to, czego teraz bra
kuje? A przytem jak  wytłumaczyć bra
ki w podręcznikach? Tu już niema w y
mówki.

Wiem dobrze, że zoofizyologię uważa 
się za część fizyologii, i s tudenta zoologii 
odsyła się na wykłady medyczne fizyo
logii; tam  słyszy on naturalnie wiele do
brego, przytem jednak wiele rzeczy, któ
re, niezmiernie ważne dla przyszłego le
karza, dla teoretycznego biologa są pra
wie bez znaczenia. A tego coby miało 
dla nich nader ważne znaczenie, tego, po 
większej części nie słyszą; o rzeczy naj
ważniejszej, o fizyologii kształtowania, sły
szą równie mało jak w Collegium zoolo- 
gicznem, z czego fizyologowi wydziału 
medycznego nie można robić z a rzu tu 1) 
Zakończamy jednakże część polemiczno- 
krytyczną naszego szkicu, dodając na koń
cu tylko, że w Europie dopóty będzie 
niemożliwy rozwój fizyologii porównaw
czej, ani też postawienie fizyologii ro
zwoju na tym stopniu, na jakim się znaj
duje w Ameryce, dopóki trwać będzie 
stan obecny, stan w którym nieliczni

‘) Niektórzy nawet fizyologowie „medyczni" 
rozwinęli znacznie flzyologię przez badanie orga
nizmów niższych, co właściwie powinno być obo
wiązkiem zoologów. Tacy badacze ściągnęli na 
siebie gromy zachowawców swego cechu, ja k  ró
wnie zoologowie, którzy nie są jedynie badacza
mi opisowymi. Dla prawdziwie ogólnej fizyologii 
niema oficyalnie miejsca.

energiczni badacze prawdziwej, głębokiej 
zoologii rozwoju i fizyologii porównawczej 
muszą pracować wbrew oficyalnemu po
rządkowi, przeto w wyróżnieniach bywa
ją  raczej pomijani, niż odznaczani, i dla
tego też nie mogą wyćwiczyć dobranego 
grona uczniów.

Nieliczni niemieccy przedstawiciele fi
zyologii ogólnej i mechaniki rozwoju, za
pewne dlatego dali nauce tak znaczną, 
w stosunku do swej liczby ilość poglądów, 
ponieważ pracują wśród ciągłej walki 
i rzeczywiście dla mało praktycznych po
budek; pomimo tego jednak nie zdołają 
zapobiedz temu, że stan nauki zoologii 
w Ameryce w niedługim czasie prześci
gnie pod względem ilości i jakości nie
tyłko Niemcy, lecz i inne państwa euro
pejskie. Chyba, że oficyalny zakres zo
ologii na uniwersytetach ulegnie zasadni
czej zmianie.

Dla rozwoju nauki nie może być, rze
czą błahą to, że właśnie tych badaczów, 
którzy najgłębiej zajmują się poznaniem 
teoretycznem życia zwierzęcego, zoologo
wie stale pomijają, jako nie zoologów, 
fizyologowie zaś, jako nie fizyologów. Ale 
wróćmy do tego, co rozumiemy przez zo
ologię i do systemu zagadnień, który 
przedstawia zoologia, tak jak  my ją  poj
mujemy, niezależnie od systematyki.

Badając życie zwierzęcia dochodzimy 
do wniosku, że organizm zwierzęcy wy
chodzi ze stosunkowo prostego początku 
i, po całym szeregu przemian, produkuje 
cząstkę substancyi, k tóra znów stanowi 
punkt wyjścia dla następnego pokolenia. 
Widzimy dalej, że, w ciągu swego istnie
nia przyjmuje materye ze świata ze
wnętrznego, inne natom iast wydala na 
zewnątrz, że wreszcie może stawać wzglę
dem tego świata zewnętrznego w różnych 
stosunkach przestrzennych.

Z tego trojakiego poznania życia zwie
rząt wynika podział na trzy zasadnicze 
części tej połowy zoologii, k tóra się zaj
muje prawami rządzącemi zmiennością, 
a mianowicie na: 1) naukę kształtowania 
się, 2) przemiany materyi i 3) ruchów.

W szystkie te części otrzymują swoję 
nazwę a potiori, gdyż przemiana materyi 
jes t  związana z kształtowaniem i ruchem,
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ruch z kształtowaniem, to ostatnie znów 
z przemianą materyi; ale we właściwem 
kształtowaniu przemiana m atery i staje się 
rzeczą podrzędną, w przemianie miejsca 
zwracamy uwagę tylko na ruch i t. d. 
Aby uzyskać głęboki pogląd na rozdział 
całej dziedziny zoologii, musimy wniknąć 
głęboko w każdą z poszczególnych 3-ch 
części.

** *

Pierwszem pytaniem, jakie sobie zadaje 
nauka powstawania form jest: jakie zasa
dnicze środki powodują, że zawiązek or
ganizmu przetwarza się w organizm uksz
tałtowany.

W yrażenie „środki” jes t  teleologiczne, 
gdyż, mówiąc o środkach przypuszczamy 
istnienie celu: tu jednak  musi on być po
ję ty  w ściśle opisowo-teleologicznem zna
czeniu, t. j. oznaczać ma jedynie poszcze
gólne procesy, których kombinacye pro 
wadzą zawsze do danego celu powstania 
formy. Środki potrzebne do powstawania 
kształtów można łatwo podzielić na ze
wnętrzne i wewnętrzne. Środki zewnętrzne 
mogą być nazwane warunkami stawania 
się i różnicują się dalej na fizyczne i che
miczne: tu  np. należy badanie, o ile wpły
wa na rozwój ciepło, tlen lub światło, al
bo, dla zwierząt morskich, woda morska 
o pewnem  znanem stężeniu soli. J e 
dnakże badania w tym  kierunku w z a 
kresie nauki tworzenia się form są do
piero w zaczątku, dalsze rozpatrywania 
należą już do nauki o przemianie materyi, 
gdyż dla utrzymania organizmu potrzebne 
są w znacznej mierze te same warunki, 
co i dla jego powstania, a znaczenie ich 
występuje tu ze wzmożoną wyrazistością.

Za to wewnętrzne warunki kształtowa
nia są wyłącznym zakresem nauki o po
wstawaniu form. Złożoność m ateryi ż y 
wej je s t  pierwszym przedmiotem badań. 
W  większości przypadków ma ona sku
pienie płynne o budowie piankowatej; 
z tego wynika, że stosują się do niej p ra 
wa napięcia powierzchniowego i włosko- 
watości: pozostaje zbadać, j a k  daleko te 
prawa sięgają.

Chemiczna przemiana m ateryi jes t  dru
gim wewnętrznym środkiem kształtow a

nia; pod jej wpływem następuje różnico
wanie histologiczne np. włókien mięsnych, 
kości, chrząstek. Na tem polu dalsze ba
dania należą znowu do nauki o przemia
nie materyi.—Natomiast badania ostatnich 
jednostek fizyologicznych, wytwarzanie 
kształtów, należy w zupełności do nauki 
powstawania form: o ile zwracamy uwa
gę na właściwe zwierzęta (tkankowce 
w odróżnieniu od pierwotniaków), temi 
ostatecznemi jednostkami będą „komórki”; 
nauka o podziale komórkowym, będzie 
zatem nader ważną, dla eksperymental
nych  badań dostępną, częścią fizyologii 
kształtowania. Jednakże nie można prze
ceniać znaczenia komórki, jak  to dotych
czas gdzieniegdzie spotykamy; już ta  oko
liczność, że u tak  zw. pierwotniaków, np. 
u wymoczków, w obrębie jednej komórki 
przebiegać mogą nader zawikłalie proce
sy rozwojowe, wskazuje, że pojmowanie 
komórki, w ogólnem znaczeniu, jako naj
prostszego organizmu, jes t  błędne; rów
nież nowsze badania wykazały, że zwierzę- 
ta  wyższe nie są zlepkami komórkowemi, 
lecz czemś zupełnie jednolitem, że są rze
czywiście „osobnikami”, a na podstawie 
fizyologii ruchów nabrać można podo
bnych poglądów.

Obok nauki o środkach kształtujących 
występuje inna, k tóra  się zajmuje sprawą 
umiejscowiania zdolności tworzenia form 
czyli potencyi w elementach rozrodczych, 
stanowiących punkt wyjścia rozwoju. 
Nauka ta  je s t  utworem ostatnich dw'u 
dziesiątków lat; w jej obszarze operuje 
dziś większość badań t. zw. mechaniczno- 
rozwojowych, z niej zaczerpnięto także 
dowody samodzielności procesów życio
wych. Przedmiotem badań doświadczal
nych je s t  tutaj: czy wszystkie części za
rodka są w równej mierze uzdolnione do 
czynności kształtujących, czy też różne 
części w tem mają udział nierówny. Roz
wiązanie tego zagadnienia można uzyskać, 
odejmując lub przemieszczając pewne czę
ści zarodka i badając wynikające stąd re
zultaty.

Ważnem tutaj będzie odróżnić rozwój 
normalny od regulującego. Zdolność re 
gulacyjna tu dopiero po raz pierwszy 
uwzględniona została jako ten czynnik,
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który pomimo przeszkód w rozwijaniu się 
doprowadza osobnika do formy normalnej. 
„Moc twórcza pierwszorzędna” jes t  pod
stawą normalnego rozwoju, „moc tw ór
cza drugorzędna” podstawą rozwoju regu
lacyjnego. Obie różnie rozmieszczone być 
mogą; z pomocą mocy drugorzędnej, od
bywa się wszystko, co obejmujemy m ia
nem regeneracyi.

Trzecią część fizyologii kształtowania 
stanowi nauka o „pobudkach kształtowa
nia”. W dziedzinie tej nauki znajdujemy 
odpowiedź na pytanie, od jakich czynni
ków poszczególnych zależy umiejscowie
nie i wyspecyalizowanie się pewnych 
ukształceń, jakie więc są „przyczyny” 
kształtowania. Tego zresztą wieloznacz
nego wyrazu „ przyczyny ” używamy 
w głębszem jego znaczeniu

Badanie przedwstępne rozróżnia części 
organizmu „samodzielnie się różnicujące” 
od różnicujących się zależnie od otocze
nia; wśród tych  ostatnich ważne mają 
znaczenie pobudki kształtujące. Jako  ty 
powy przykład działania pobudki kształ
tującej może służyć powstawanie soczew
ki w oku kręgowców, które następuje j e 
dynie wtedy, jeżeli kubek wzrokowy 
dotknie się warstwy nabłonkowej nad 
nim leżącej. Przykład  ten może nam za
razem posłużyć do zrozumienia różnicy 
między rozwojem typowym, a regulacyj
nym, — mocą pierwszo- a drugorzędną. 
Normalnie więc soczewka powstaje z war
stwy nabłonkowej, regeneruje się jednak, 
po odjęciu, z tęczówki. Z pojęciem mocy 
twórczej pierwszo- i drugorzędnej związa
ne jes t  pojęcie pobudki kształtującej pierw
szego i drugiego rzędu. Pobudką pierw
szorzędną będzie w naszym przykładzie 
zetknięcie się brzegów kubka z warstwą 
nabłonkową. Oznaczenie pobudki w w y
padku regeneracyi jes t  już trudniejsze. 
Pewne jest, że natura jej je s t  inna niż 
pobudki pierwszej. Czyż działa tu rana? 
lecz tęczówka nie je s t  zraniona. Być mo
że, że pobudką je s t  tu, „nieobecność” so
czewki.

Dokładnie nie możemy tego jednak 
określić; przyznać trzeba, że prawie w ża
dnym wypadku nie możemy wskazać 
czynnika, który wyzwolił res ty tucyę  czę

ści uszkodzonej. Zbadanie tych czynni
ków należy do najważniejszych zadań 
przyszłości; na polu botaniki więcej już 
w tym  kierunku zdziałano, zoologia j e 
dnak mało od niej skorzystać może. J e 
żeli teraz przebiegniemy myślą poboczne 
zadania fizyologii, przekonamy się, że 
obok zagadnienia, jakie jes t  „minimum za 
rodka” potrzebne do rozwoju, pozostanie 
nam jeszcze część fizyologii traktująca
0 „cykliczności rozwoju”.

Pod mianem cykliczności rozwoju ro
zumiem „zapłodnienie” i „dziedziczność”. 
Do pewnego stopnia w pojęciu „cyklicz
ności” zawarty już jes t  fakt, że zagadnie
nia, które nasuwa, są pierwszemi i osta- 
tniemi zadaniami fizyologii kształtowania; 
organizm wychodzi z pewnego punktu  
rozwoju, w większości wypadków z za
płodnionego ja ja  i wytwarza taki sam 
punkt wyjścia do nowego rozwoju; co by
ło pierwszem, je s t  zarazem ostatniem.

Tu występują zagadnienia nauki o za
płodnieniu: czem jest zapłodnienie, co 
oznacza, co wykonywa, dlaczego niekiedy 
może nie występować, jak  to widzimy 
w dzieworództwie. W związku z temi za
gadnieniami znajduje się nauka o elemen
tach płciowych i ich powstawaniu, jak  
również o t. zw. „dojrzewaniu ja jk a ”.

Jako  drugie zagadnienie teoryi cyklicz
ności występuje „teorya dziedziczności”. 
Dlaczego rozwój rytmicznie się powtarza
1 jakie są powody tego rytmu? Na tym  
gruncie powstała nauka o .„plazmie za
rodkowej”, zagadnienia te dostarczyły 
również dowodu dla autonomii procesów 
życiowych.

Ale te dwa główne zagadnienia nie w y 
czerpują jeszcze nauki o cykliczności. P o 
zostaje jeszcze jedno zagadnienie, które 
do pewnego stopnia stanowi koniec tego, 
co nazywamy „prawem zmienności”, za
gadnienie, które wprowadza nas w dzie
dzinę systematyki. Rytm cykliczności nie 
jes t  zupełnie ścisły: dzieci nie zawsze są 
do rodziców podobne. Nasuwa się więc 
pytanie, o ile są one niepodobne i co to 
niepodobieństwo powoduje. Statystyczne 
badanie zmienności stara się sprowadzić 
to niepodobieństwo do sumowania się dro
bnych różnic; poważniej już  przedstawia
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się nauka, o t. zw. „m utacyach”, k tóra  
wywołuje i bada skokowe zmiany specy
ficzności; doświadczenia nad wpływem 
zmienności tem pera tu ry  na larwy motyli 
należą, do tej dziedziny, chociaż tu  w znacz
nej mierze idzie o zahamowanie rozwoju 
fizyologicznego. . Do tej pobieżnie naszki
cowanej dziedziny wiedzy należy ta od
robina danych, jakie mamy dla tak  zw a
nej descendencyi organizmów. Gdyż nie i 

możemy nigdy dość nacisku na to poło-, 
życ, że dla t. zw. teoryi descendencyi x ) j  

nie mamy żadnych dowodów prócz kilku 
wzmianek, przeważnie opierających się na 
geograficznem rozsiedleniu zwierząt i na 
danych paleontologicznych. Po trzeba  jesz-, 
cze długich i żmudnych studyów, ażeby 
te  początki badań nad descendencyą w y 
dały pożądane owoce. Jednakże  racyo- 
nalną systematykę, t. j. rozwiązanie za
gadnienia, dlaczego istnieje taki ogół form, 
a nie inny, można ustalić i przed zgłę
bieniem teoryi descendencyi, k tóra prze^ 
cie głównie jest zagadnieniem historycz-j 
nem.

tłum. J. Mlodowska, 
(Dokończenie nastąpi).

. 1 
O ŁADUNKU E L E K T R O N Ó W  W  STO

SUNKU DO ICH MASY.
i

(Dokończenie).

Odstąpmy jednak  na chwilę od logicz-j 
nego biegu myśli i, uprzedzając wyniki 
badań, podajmy tu z góry pewną hypo* 
tezę. Działo się tak  i w historyi tego zaŁ 
gadnienia, albowiem Thomson, w swych 
badaniach eksperym entalnych w dwadziej- 
ścia lat później doszedł do tych  samych 
poglądów, które już  w r. 1879 wypowia'L 
dał był Crookes w swym słynnym odczyn 
cie o m ateryi promienistej. W odczyciś 
tym  ilustrowanym doświadczeniami, które 
obecnie stały się już klasycznemi, Croo
kes obrał sobie za punkt wyjścia idee F a 
radaya o czwartym stanie materyi. P rze
chodząc od ciał stałych do ciekłych i lot-

*) O tak zw. „Darwinizmie" mówić tu nie bo
dziemy.

nych, widzimy, że różnice pomiędzy po- 
szczególnemi ciałami ciekłemi mniejsze 
są, aniżeli pomiędzy ciałami stałemi, gazy 
zaś różnią się już między sobą względnie 
nieznacznie: wszystkie są dość lekkie,
prawie przezroczyste, za małemi wyjątka
mi bezbarwne. Faraday uważał więc za 
możliwe przypuścić, że istnieje czwarty 
jeszcze stan materyi, „materya promieni
s ta ”, gdzie różnice gatunkowe bardziej 
jeszcze się zacierają. Ten czwarty stan 
m ateryi Crookes widzi w promieniach ka- 
todalnych. Oto, co sam mówi o tern na 
zakończenie swego odczytu *): „Badając
ten  czwarty stan materyi, wydaje się nam, 
że posiedliśmy i poddaliśmy kontroli na 
szej małe cząsteczki, które, jak  przypusz
czamy na dobrych podstawach, stanowią 
podłoże fizyczne wszechświata. Widzie
liśmy, że w niektórych swych własno
ściach m aterya  promienista jes t  również 
m ateryalna, jak  stół ten, a równocześnie 
w innych swych własnościach okazuje 
charakter energii promienistej. Doszliśmy 
obecnie do granicy, gdzie m aterya i ener
gia zdają się zlewać w jedno, — do pań
stwa mroku pomiędzy wiadomem a mewia- 
domem, k tó ra  to dziedzina miała dla mnie 
zawsze szczególny urok. Ośmielam się 
przypuszczać, że największe zagadnienia 
przyszłości znajdą swe rozstrzygnięcie na 
tej granicy, a nawet poza nią. Tam, zdaje 
mi się, są ostatnie realności, subtelne, cu
downe, doniosłości wielkiej...”

Od tych pięknych natchnionych słów 
wróćmy znowu do dziedziny eksperymen
tu, do badań J. J. Thomsona. Jakeśm y 
już zaznaczyli wyżej, decydującem miało

być oznaczenie stosunku -■■, czyli ładun

ku  elektrycznego w elektronie do masy 
jego. Na określenie tej wielkości pozwoli 
nam następujące rozważanie. Weźmy zno
wu rurkę przedstawioną na rys. 3-cim,

*) Korzystam tu z przekładu francuskiego, 
umieszczonego w książce Langevina i Abrahama: 
„•Jons, electrons, corpuscules", Paryż, 1905 r. Jest 
to zbiór najważniejszych rozpraw oryginalnych, 
dotyczących tych nowych dziedzin badania. Bar
dzo dobry popularny wykład o promieniach ka- 
todalnych znaleźć można w  dziełku S. C. Schmidta 
r Kathodenstrahlen“ i Yillarda, „Rayons catho- 
diques“ (nieco trudniej pisane).
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zmieńmy tylko trochę jej urządzenie; niech 
N  po dawnemu będzie katodą; w d jak  
przedtem m amy d^afragmę metalową; tę 
ostatnią uczyńmy anodą, wtapiając w tem 
miejscu w szkło odpowiednie połączenie 
metalowe, czego jednak dla prostoty na ry
sunku naszym niema. W yobraźmy sobie 
teraz cząstkę naładowaną odjemnie, która 
przebiega przestrzeń pomiędzy N  a d i w y
dostaje się przez otwór e w dyafragmie 
w prawą część rurki. Jedynie  pomiędzy 
katodą a anodą działać będą na cząstkę 
naszę siły elektryczne. Między punktami 
N a , d  istnieje pewna różnica potencyału, 
którą praktycznie mierzy się w woltach. 
Matematycznie rzecz biorąc, potencyał 
w pewnym punkcie pola elektrycznego 
można określić jako pracę, k tórą w yko
nywają siły elektryczne, kiedy przeno
szą z danego punktu w nieskończoność 
jednostkę elektryczności. Twierdzenia tego 
uzasadnić tu  nie możemy, zauważymy ty l
ko, że praca sił nie zależy tu bynajmniej 
od drogi, którą wykonywa jednostka elek
tryczności. A zatem potencyał A, naprzy- 
kład, oznacza pracę, k tórą w ykonyw a
ją  siły naszego pola, przenosząc jednostkę 
elektryczności z i  w nieskończoność, ana
logiczne znaczenie ma polenCyał w B; 
ponieważ praca ta nie zależy od drogi 
przejścia, możemy sobie wyobrazić, że je 
dnostka masy elektrycznej, wychodząc 
z A  idzie do B, a stąd już biegnie w nie
skończoność. Otóż wykonana zostaje tutaj 
popierwsze praca na drodze od A  do B, 
powtóre na drodze od B  do nieskończo
ności. Całość tej pracy równa się poten- 
cyałowi w A, k tóry  oznaczymy przez Va; 
praca od B  do nieskończoności wyraża 
się przez potencyał w B, który niech bę
dzie Vb ; oczywiście tedy, że Va — Vb  ozna
cza pracę wykonyw aną przez siły pola, 
kiedy jednostka elektryczności przechodzi 
z A  do B. Ponieważ nasza cząstka w pro
mieniach katodalnych posiada ładunek rów
ny nie jedności, lecz —  s, przeto na drodze 
między katodą a anodą wykonana tu  zo
stanie praca s razy większa czyli s ( V a— Vu) 
jeżeli potencyał k a to d y = F ^ ,  zaś poten
cyał a n o d y =  Vb  (siły elektryczne są pro- 
porcyonalne do mas elektrycznych, jak  
wiadomo na zasadzie praw a Coulomba).

Oznaczając V j  — Vb , t. j. różnicę poten
cyału między elektrodami, przez ^  otrzy
mujemy dla pracy—s V. Praca ta  zginąć 
nie może i wynikiem jej będzie pewien

- - - - -  '3

Rys. 6-y.

przyrost energii cynetycznej cząstki, k tó 
rego matematycznym wyrazem będzie

^ u2, gdzie (J. jest  masą cząstki, v — jejt-i
prędkością (twierdzenie żywych sił; zakła
damy, że szybkość początkowa =  O). 
Otrzymujemy stąd równanie:

£
W  równaniu tem  niewidomemi są —(uwa-

V-
żając stosunek ten za jeden symbol) i v; 
V —różnicę potencyału oznaczamy w do
świadczeniu zapomocą odpowiedniego po
miaru. Trzeba nam widocznie jeszcze j e 
dnego równania z temi samemi niewiado- 
memi, ażebyśmy mogli każdą z tych in
teresujących wielkości znaleźć zosobna. 
Drugie równanie otrzymamy rozważając 
odchylenie promieni katodalnych w polu 
magnetycznem, jak  to widzimy na tym  
samym rysunku 3-im. Gdybyśmy w do
świadczeniu tem  użyli] wielkiego elek
tromagnesu zamiast małej podkowy, 
moglibyśmy otrzymać na całej przestrze
ni przebiegu promieni katodalnych po
le jednostajne, to jes t  we wszystkich 
punktach jednakowe co do kierunku i wiel
kości. Wówczas na każdy element pro
mieni działać będzie siła, której wielkość 
i kierunek określiliśmy już wyżej, opisu
jąc  po raz pierwszy doświadczenie z ma
gnesem. Siła ta  równa się J H  l, gdzie J  
jes t  to wielkość prądu czyli ilość elek
tryczności, k tóra przez sekundę przecho
dzi przez dany przekrój, H  pole m agne
tyczne, l—długość elementu prądu; wzór 
ten, określający właściwie mówiąc siłę 
działającą na element prądu elektryczne
go, zastosujemy do promieni katodalnych,
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w myśli, że polegają one też na ruchu 
elektryczności. Cząstka nasza, wybiegł
szy poza e (patrz rys. 7), będzie już 
poruszać się z jednostajną szybkością v, 
ponieważ żadna siła zwalniająca jej bieg 
lub przyśpieszająca go działać w prawej 
stronie rurki już  nie będzie. Siła pocho
dząca od pola magnetycznego będzie zaw
sze prostopadła do drogi cząstki i dla te 
go wpływać będzie tylko na kształt dro
gi, pozostawiając prędkość niezmienną. 
Teraz możemy już obliczyć, czemu się 
równa H J l  w danym wypadku. Ponieważ 
cząstka porusza się ze stałą prędkością, 
przeto w ciągu sekundy przebiegnie dro
gę O A  =  v; za nią w tym  samym kierun
ku podążą inne cząstki; dajmy na to że 
element prądu l, k tóry  uważamy, będzie 
miał akurat długość cząstki; wtedy na

przestrzeni 0 A  pomieści się cz

Każda z nich posiada ładunek e, wogóle 
przeto przejdzie przez sekundę elektrycz-

, V
nosci j . s .  Czyli, że wielkość prądu J  =

V £
—r. A zatem siła działająca na element

środkowa =  

drugie równanie:

(II)
(1 v‘

A zatem otrzymujemy

H ve ; — = H K

W  równaniu tem znowu spotykamy wiel- 
skości — i v; H i  l i  możemy zmierzyć, gdyż 
t1

R  je s t  to promień koła, po którego luku 
biegną cząstki promieni katodalnych 
(patrz rys. 3-ci), I I  wielkość pola m agne
tycznego również może być dokładnie 
oznaczona. Trzecie równanie dające zwią
zek pomiędzy wielkościami, o które nam 
chodzi, znajdziemy, posługując się metodą 
odchylenia promieni w polu elektrosta-

v sprądu o długości cząstki == U — .l~ I lv z .

Łatwo dalej zauważyć analogię, jak a  istnie
je  między opisanym tu rodzajem ruchu, 
a jednostajnym ruchem jakiegoś ciała po

nT
0

Rys. 7-y,

kole, np. kamienia uwiązanego na sznur
ku i obracanego ręką. W obudwu przy
padkach szybkość jes t  stała, i na ciało 
działa siła dośrodkowa, prostopadła w każ
dej chwili do jego drogi; siła ta  w przy
padku ruchu ciała po kole je s t  stałą i

')TtV ̂= .—p~, jak  się tego dowodzi już  w mecha

nice elementarnej; i w naszym  przypadku 
siła działająca prostopadle do drogi jes t  
stałą, bo w wyrażeniu H  v s żadna z wiel
kości wzdłuż drogi się nie zmienia; stąd 
wniosek, że i tu  ruch odbywać się będzie 
po kole i że H v  e będzie to też siła do-

Rys. 8-y.

tycznem . W yobraźm y sobie (rys. 8), że 
w rurce Crookesa mamy pole elektryczne 
pomiędzy dwiema płytami naelektryzowa- 
nemi jedna dodatnio, a druga odjemnie; 
ładunki te  są sobie równe, wobec czego 
będziemy mieli do czynienia z jednostaj- 
nem polem elektrycznem. W każdym punk
cie takiego pola na jednostkę elektrycz
ności działać będzie pewna siła niezmien
na co do kierunku i wartości; oznaczmy 
j ą  przez F. Na ładunek s działać będzie 
siła s razy większa — s i '1. Siła ta  skiero
wana będzie prostopadle do powierzchni 
płyt, w dół jeżeli pły ta  ma ładunek do
datni, bo cząstka nasza naelektryzowana 
odjemnie przyciągana będzie przez elek
tryczność znaku przeciwnego. A zatem 
rzeczy będą się miały podobnie, jak w po
lu magnetycznem: cząstka, która wybieg
nie przez otwór w anodzie (A), poruszać 
się już będzie dalej w kierunku pozio
mym z szybkością jednostajną v. P rosto 
padle do tego kierunku działać będzie 
stała elektryczna; tu jednak  będzie ona 
stale prostopadłą do powierzchni płyt, nie 
zaś do elementu drogi w każdej chwili. 
Znowu użyjemy analogii. Mamy tu zu-
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pełnie to samo, co w mechanice, kiedy 
rozpatrujemy bieg kamienia wyrzuconego 
poziomo, a przyciąganego przez ziemię. 
Wierny, że kamień taki tem  dalej upad
nie, im większa była jego szybkość po
czątkowa; uczy nas tego doświadczenie 
codzienne. Ruch ciała będzie się w da
nym w ypadku odbywał po paraboli 1). 
Mamy tu do czynienia ze składaniem dwu 
ruchów: jednego poziomego jednostaj
nego, drugiego zaś pionowego jednostaj
nie przyśpieszonego; ciało jednocześnie 
posuwać się będzie naprzód i spadać. 
Ciało ujrzymy, w a', b’, c' d', e f  (rys. 
9). Wiemy, że w razie swrobodnego 
spadku ciała droga przebyta jest  w na

stępującej zależności od czasu: s =  — gt2;

jeżeli w danym wypadku oznaczymy dro
gę przebytą w kierunku pionowym przez

y, to będziemy mieli y =  ~  gt" •, mnożąc

równanie to przez masę ciała (i, otrzyma-

’) Długi wywóii elementarny, który następuje, 
znudzić może czytelnika bardziej obznajmionego 
z matematyką; rachunek liieskończonościowy od- 
razu rozwiązuje zagadnienie. Pisząc równania

d2x  d2y
ruchu n =  O; 11 - p  =  F* i całkując je, ma

my x »t; y — "ó Ftł'z.

my [>.y —  — (j.</ć3; wyraża ciężar ciała, 

siłę ciężkości; niech \>.g będzie — w re

zultacie otrzymujemy \>.y =  ~ pt'-. Ponie

waż poziomy ruch ciała będzie jednostaj
ny, przeto, oznaczając przez x  drogę po
ziomą, będziemy mieli jednocześnie x

X
vt; t =  —. Zastępując teraz w równaniu 

wyrażającem przesunięcie pionowe t przez 

p  mamy \>.y =  L  p  t . .

Zupełnie analogicznie odbywać się bę
dzie ruch ciała w polu elektrycznem, mię
dzy płytami, z tą tylko różnicą, że dzia
łać będzie już nie p, siła ciężkości, lecz 
b F  (patrz wyżej) siła elektryczna. A za
tem równanie ruchu otrzymamy z powyż
szego, pisząc s F  zamiast p:

(lii) i2 ~ 1 [i. x ‘F "

I w tem równąniu wszystkie wielkości,

oprócz — i v mogą być otrzymane drogą 
1

pomiarów. Czwarte równanie tego rodza
ju dane było przez J . J .  Thomsona na 
zasadzie obliczenia energii przenoszonej 
przez promienie katodalne. Nie chcąc 
zbytnio utrudzać czytelnika wywodami 
inatematycznemi, wzoru tego wyprowa
dzać już nie będziemy. Każdy z tych 
czterech wzorów zasadniczych odpowiada 
pewnej metodzie doświadczalnej; każdy

też zawiera niewiadome — i v. Kombinu-
(*■

jąc  więc dwie metody i rozwiązując dwa 
odpowiednie równania, znajdziemy obie- 
dwie poszukiwane wielkości. Od roku 
1890, kiedy pierwsze obliczenia tego ro
dzaju, choć zgruba, były dokonane przez 
Schustra, wyszło mnóstwo prac temu 
przedmiotowi poświęconych. Liczby otrzy
mane są dość rozbieżne, wszystkie jednak

dają dla stosunku — wielkość jednego rzfi-■j,

du mianowicie liczbę blizką jedności po
mnożoną przez 107; prędkość cząstek v 
zmienia się, stosownie do różnicy poten- 
cyału między elektrodami, wyraża się ona 
w każdym razie dziesiątkami tysięcy ki-
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lornet rów na sekundę; około — szybkości

światła równała się ona w bezpośrednich 
pomiarach Wiecherta. Różnice o trzym y
wane przez pierwszych badaczów dla sto

sunku tłumaczyć należy subtelnością

doświadczeń i niedokładnością, metod ba
dania. Jednak  wszystkie najnowsze po
szukiwania w tej dziedzinie doprowadziły 
do zadziwiająco zgodnych rezultatów, 
i dziś dla promieni katodalnych powszech

nie przyjęta jes t  wartość — :=  1,86 X  107,
!J-

otrzymana przez Simona i potwierdzona 
przez innych. Co jednak najważniejsze, 
to ta  okoliczność, iż okazało się, że war 
tość tego stosunku, dla danej różnicy po
tencyału  absolutnie nie zależy ani od na
tury  gazu w rurce pozostającego, ani od 
substancyi elektrod; a więc we wszystkich 
razach mamy do czynienia z tem i same- 
mi cząstkami, naładowanemi odjemnie. 
Z takiemi samemi cząstkami mamy do 
czynienia i w wielu innych zjawiskach, 
np. w zjawisku Zeemana, w promieniach 
otrzymanych przez działanie na katodę 
światła ultrafioletowego. W e  wszystkich 
tych wypadkach obliczenia i pomiary dały 
liczby bardzo zbliżone do siebie; np. w zja

wisku Zeemana znaleziono — =  l , 6 x l 0 7.
!*•

Porównywając teraz liczbę l , 8 x l 0 7 z 10000 
(zaokrąglam dane) widzimy, że stosunek 
£
— w cząstkach promieni katodalnych na

wet w porównaniu ze stosunkiem tym  dla 
jonów wodoru, pdzie jakeśm y dowiedli 
jest  największy, wyraża się liczbą bardzo 
dużą. J e s t  on tu prawie 2000 razy więk
szy. Pochodzić to może, oczywiście, stąd

£że albo licznik ułamka — jest tu  bardzo

duży, lub też mianownik bardzo mały; 
możliwem jest też przypuszczenie, że i ła
dunek cząstki jest większy od ładunku 
jonu i masa jego — mniejsza. Zapomocą 
nader oryginalnej metody kondensacyi pa
ry wodnej udało się Thomsonowi dowieść, 
że ładunek elektryczny cząstki nie różni 
się od ładunku jonu wodorowego; miał

on już wówczas zupełne prawo orzec, że 
masa jej jes t  2000 razy mniejsza niż ma
sa atomu wodoru, a więc, że mamy tu do 
czynienia z drobnemi cząstkami atomu, 
ze składowemi jego częściami. Ponieważ 
okazują się one niezależnemi od rodzaju 
m ateryi, jes t  więc to chyba owa materya 
jedna jedyna, z której powstają różne od 
siebie atomy pierwiastków chemicznych. 
Tym  to cząstkom Thomson nadał miano 
ciałek (korpuskułów); na miejsce tej na
zwy Stoney wprowadził później termin 
elektronów. ' Ostatnia nazwa wiąże się 
z odkrytym przez Kaufmanna faktem, że 
w bardzo szybkich promieniach katodal
nych., z jakiemi mamy do czynienia w pro

mieniach radu, stosunek — nie jest stały
V-

lecz zmienia się wraz z szybkością elek
tronu. Maksymdian Abraham wyjaśnił to 
był teoretycznie z punktu widzenia elek
tromagnetyzmu; na gruncie tym  powstała 
elektryczna teorya materyi. Kwestyi tej 
poruszać tu  nie będziemy, gdyż była już 
ona przedstawiona we „W szechświecie” 1). 
Te nowe prądy w nauce, to dążenie do 
sprowadzenia rzeczy dobrze nam znanych 
z doświadczenia codziennego, pojęć in tu r  
cyjnych, do owego iksa, jakim  jest dla 
nas elektryczność, jes t  to zjawisko tak  
ciekawe i znamienne, że już ono jedno do
statecznie tłum aczy ogromne zaintereso
wanie jakie wywołuje teorya elektronów

St. Landciu.
- » — at—  > a ii

KORESPONDEN 0 Y A.

Dr. W. Dybowski komunikuje nam swo
je tegoroczne obserwacye botaniczne, któ
re poniżej w całości podajemy:

I.
S p o s t r z e ż e n i a  n a u k o w e  n a d  b a 

s t a  r d a m i t y t ó n i u n a r c y z o w e g o .
W ogrodzie moitn kwiatowym hodowane 

były, lata zeszłego, dwa całkiem różne ga
tunki tytoniu ozdobnego, które zajmowa-

*) „Wszechświat" r. 1902, artykuł W. Kaufma- 
na na str. 1-ej; rok 1904, str 657, art. p. Rosen- 
blatówny.



JM& 40 i 41 W S Z E C H Ś W IA T 635

ły bądź wspólne stanowisko, bądź też 
niewielką przestrzenią były oddzielone od 
siebie. I oba te gatunki, krzyżujące się 
między sobą, wydały mieszańców, któ
re z tego mianowicie powodu są cie
kawe i interesujące, że jako naturalne i od 
wiadomych gatunków pochodzące, dają spo
sobność przekonania się, o ile i jakie cechy 
ulegają zmianie.

Jeden z tych gatunków oddawna już 
jest znany w hortikulturze pod nazwą Ni- 
cotiana affinis (tytoń narcyzowy) i należy 
u hodowców roślin ozdobnych do najulu- 
bieńszych; drugi zaś, jak zobaczymy poni
żej, zdaje się nie mieć dotąd żadnej na
zwy, a przynajmniej w katalogach roślin 
kwiatowych odpowiedniej dlań nazwy nie 
znajduję. Nasiona, z których pochodzi 
niniejszy gatunek tytoniu, dostały się do 
mojego zbioru w sposób następujący:

Przed paru laty we wszystkich katalo
gach roślin ozdobnych, tak w kraju, jak 
i zagranicą, był silnie reklamowany nowy 
gatunek tytóniu pod nazwą: „Nicotiana ma- 
gniflora atropurpurea”; a że tytoń narcy
zowy oddawna już był ozdobą mego ogro
du, natychmiast przeto sprowadziłem owe 
reklamowane nasiona i zasiałem je w spo
sób wyżej wymieniony, to jest oba gatun
ki razem.

Po zakwitnięciu, nowy ten tytoń ani 
swej szumnej reklamie, ani nazwie nie od
powiadał, bo chociaż kwiaty miał purpuro
we, ale stosunkowo drobne i wcale nie 
efektowne. Nasiona z tego tytoniu (bar
dzo nie obfite) zostały zachowane do na
stępnego zasiewu, sam zaś tytóń (dla uła
twienia porozumienia się)’ otrzymał ode- 
mnie nazwę prowizoryczną: Nicotiana par- 
yifłora (tytóń drobnokwiatowy).

W roku przeszłym (1905) znalazła się 
znowu we wszystkich katalogach kwiato
wych nowa i jeszcze szumniąjsza reklama 
dla tytóniu pod nazwą Nicotiana *Sande- 
rae”, ale, nie dowierzająo tym szumnym 
reklamom, żadnych już więcej nasion ty 
toniowych nie sprowadzałem, lecz posiałem, 
wiosną (roku bieżącego), tylko te, które 
pochodziły z własnej hodowli. I przez ca
łe lato, aż do pierwszych przymrozków (dn. 
21/IX), kwitły bardzo obficie nietylko oba 
zeszłoroczne gatunki : Nicotiana affinis
i N. parviflora, lecz znalazły się między 
niemi, całkiem niespodziewanie, formy od
mienne, których w roku przeszłym wca
le nie było.

Odmiany rzeczone są to właśnie bastardy 
(mieszańce) naturalne, a nie ręką ogrodni
ka wywołane; że zaś one od obu w mowie 
będących gatunków pochodzą, najlepszym 
dowodem jest ta okoliczność, iż w zbiorze

nasion moich kwiatowych, innych nasion 
tytóniu absolutnie nie było.

Tak więc w ogrodzie moim kwiatowym 
znalazły się dwa gatunki tytóniu typowe, 
czyli z ty oh samych nasion stale wyrasta
jące, tudzież formy rozmaite odmienne, sta
nowiące niejako formy przejściowe pomię
dzy obu typoweini gatunkami; o ile odmia
ny te są stałe, pozostaje jeszcze do zbada
nia, gdyż na to potrzeba obserwacyj kilko- 
letnich.

Zmiany, jakie zachodzą przez krzyżowa
nie się roślin, najwyraźniej daje się obser
wować u roślin żyjących, gdyż przez zasu
szanie niektóre cechy ulegają zmianie, al
bo zgoła zagładzie (zapach, barwa, kształt 
organów itp.). Zmienność jednej i tej sa
mej cechy nie jest stałą, lecz występuje 
u rozmaitych, oddzielnych okazów w róż
nych stopniach i z różną siłą; to też ba- 
stardów, od dwu tylko gatunków pocho
dzących, bywa zwykle więcej, niż dwa. 
Jako regułę tylko przyjąć można, że każdy 
bastard utrzymuje ogólną postać tego z po
śród dwu krzyżujących się gatunków, który 
spełniał w danym razie, fizyologiczną funk- 
cyę samiczą. Dla przykładu \\'ezmę ładne 
i nierzadko u nas znajdujące się bastardy 
kuklików i tak: Geum urbanum X rivale 
i G. urbanum X strictum utrzymują po
stać ogólną gatunku pierwszego (to jest 
urbanum), a zaś G. rivale X urbanum, ma 
postać ogólną gatunku rivale i to tak da
lece podobną, że nąjwprawniejsze nawet 
oko botanika, po odcięciu kwiatów, oba 
te bastardy przyjąć musi za odpowiednie im 
gatunki.

Tak samo rzecz się ma i pośród gatun
ków tytóniu, gdyż okazy samicze, przez 
domieszkę cech obc)oh, przestają już być 
jednym z krzyżujących się gatunków, 
a przyjmują postać odmienną (nową) o ce
chach obu gatunkom podobnych.

Dla łatwiejszego porównania form typo
wych z bastardami podaję naprzód charakte
rystykę krótką gatunków, a następnie ich 
bastardów Ł).

1) T y t ó ń  n a r c y z o w y  (N iootiana  
affinis) a).

Gatunek niniejszy cieszy się pośród lu- 
bowników wielką wziętością, którą ma do 
zawdzięczenia wspaniałej swojej postaci, 
tudzież wielkim, pięknym, silnie i bardzo 
przyjemnie pachnącym kwiatom; to też by
wa hodowany nie tylko w ogródkach, ale

*) Załączony przy niniejszein zielni czek uła
twi porównanie roślin między sohą; to też na 
niego powoł.vwa<5 się będę w opisach moich i p ro 
szę o przedstawienie go na posiedzeniu Komisyi 
Przyrodniczej Tow. Ogrodniczego

2) W dołączonym zielniku AL> I a — d, JYs li 
a—d.
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i w doniczkach pokojowych. Kwiat tego 
tylóniu ma bardzo długą, zwolna lejkowa
to rozsy-erzającą się rurkę, zakończoną pię
ciu bardzo kształtnemi blaszkami, które po
ziomo rozpostarte tworzą pełną wdzięku 
koronę, nieco kwiat narcyzowy przypomi
nającą (Zielnik X  l. a). Barwa rurki jest 
biała z żółtawo-zielonym odblaskiem; bar
wa blaszek samych z wierzchu jest śnieżno 
biała, ze spodu zaś żółtawo-zielona z dość 
grubą, ciemno-zieloną podłużną żyłką.

Długość rurki wynosi 77, długość bla
szek 35, średnica korony 80, długość kie
licha 25 mm (Zielnik I. a).

2) T y 't ó ń d r o b n o  - k w i a t o w y  (N. 
pa r y i f l o r a ) j e s t  w hortikulturze jak już 
wyżej powiedziano, całkiem nieznany; czy 
i o ile naukowo jest poznany, tego dla 
braku odpowiedniej literatury obecnie 
sprawdzić nie mogłem, różni się on od ga
tunku poprzedniego w sposób następujący: 
postać ogólna mniej okazała, bo we wszy
stkich częściach jest mniejszy; kwiaty ma 
stosunkowo drobne, też daleko mniejsze, 
niż u poprzedniego, a przytem ciemno-pur- 
purowe i bez wonne; rurka kwiatowa krót
ka, blaszki krótkie i mniej kształtne; bar- 
w a rurki purpurowa z brunatnym odcie
niem; barwa korony ciemnopurpurowa 
z wierzchu, ze spodu zaś nieczysto purpu
rowa z ciemną podłużną żyłką. Diugość 
rurki 28, długość blaszek 15, średnica ko
rony 30, długość kielicha 12 mm.

Z opisów powyższych widzimy, o ile są 
różne same tylko kwiaty, na dalsze różni
ce, rila braku miejsca, uwatri zwracać nie 
możemy, pozostaje więc nam do rozpa
trzenia, w jakim stopniu kwiaty u bastar- 
dów się przemieniły.

Stosownie do tego, cośmy wyżej o ba- 
stardach powiedzieli, dają się rozróżnić dwa 
bastardy tytoniowe i oprócz tego rozmaite 
formy przejściowe:

a) Nicotiana affinis X parviflora. Ba- 
stard niniejszy pcdobny jest z ogólnej po
staci, do tyt. narcyzowego; kwiaty zaś ma 
całkiem różne od typowych: purpurowe, 
bez zapachu i daleko mniejsze.

Długość rurki 25, długość blaszek 15, 
średnica korony 30, długość kielicha 14 
mm.

Rozmaitość form przejściowych polega 
na wielkości kwiatów' i na odcieniu ich 
barwy.

b) N. parviflora )( affinis, ma postać 
drobno-kwiatowego tytoniu, kwiaty zaś pra
wie 3 razy większe i daleko jaśniejszej 
barwy, niż u niego.

Kwiaty więc u obu bastardów zmieniają

') Zielnik Nr. III a, Nr. 1Y a— c.

się w odwrotnym stosunku: u affinis
zmniejszając się, nabierają ciemniejszej bar
wy; u parviflora zwiększając się, staj-ą się 
coraz jaśniejszemi, to jest. różowemi (cał
kiem białych nie widziałem), a w końcu 
dochodzą do tego, że ich już odróżnić nie 
można; jedynie tylko żyłka zielona, na dol
nej stronie płatków u N. affinis jest nieco 
trwalsza i stanowi cechę dającą możność 
wyróżnienia bastarda od białego (to jest 
narcyzowego) gatunku pochodzącego.

Niekiedy zdarzają się okazy, u których 
na jednej gałązce widzieć można kilka róż
nych kwiatów.

Z tego wszystkiego, co wyżej powiedzia
no wynikają bardzo ciekawe, następne za
pytania:

1) Czy bastardy zasiewane całkiem od
dzielnie (izolowane) są zmienne, czy nie?

2) Jeżeli się zmieniają, to czy wracają 
do odpowiedniego sobie typu (Riiokschlag), 
czy nie?

2) Jak prędko zmiana, zaczyna się, czy
już w pierwszy mroku?

4) Bastardy zasiane na wspólnem stano
wisku z tytóniem narcyzowym (lub drobno- 
kwiatowym) czy się dalej zmieniają, czyr 
n i e?

5) Czy którykolwiek z obu w mowie 
będących gatunków tytoniu, zasiany wspól
nie z jakim innym, np. Nic. Tabacum L., 
lub N. rust-ica L., skrzyżują się pomiędzy 
sobą, lub nie?

Może się znajdzie ktokolwiek, pośród bo
taników naszych, kogoby ta kwesty a zain
teresowała—co byłoby wielce pożądane.

Dr. W. Dybowski.

KRONIKA NAUKOWA.

Długość okresu mutacyjnego u Oenothera 
Lamarckiana. w  pierwszym toinie teoryi 
mutacyjnej, w rozdziale traktującym o mu
tacjach w wolnej przyrodzie zachodzących, 
de Vries rzuca pytanie, czy okres inuta- 
cyjny Oenothery obserwowany przez niego, 
począł się dopiero na polu pod łlilversum 
z chwilą wysiania, czy tkwitł już od po
czątku w wysianych nasionach. W krótkiej 
notatce wydanej w ?,Berichte der deutschen 
botanischen Gesellschaft”, rok 1505 tom 
XXIII, zesz. 8, str. 385, stara się dać na 
to odpowiedź.

Celem rozwiązania kwesty i a uniknięcia 
możliwego błędu, de Yries zakupił nasiona 
u różnych firm jeszcze przed wprowadze
niem w wymianę nasion ze swego ogrodu. 
Jedna próba kupiona w 1901 — 02 r. od



Kq 4 0  i 41 W SZEC H ŚW IA T

Haagego i Schmidta z Brfurtu wydała 2000 
kiełków, pomiędzy któromi znaleziono jed- 
nę rozetę Oenothera rubrinervis, jednę 
Oenothera oblonga, tudzież dwa egzempla
rze Oen. nanella. Prócz tych otrzymał 
cały tuzin kiełków, ujawniających wiele od
miennych cech, których jednak oznaczyć 
nie nu'>gł, gdyż wyhodowanie ich nie po
wiodło mu się.

Z drugiej próby otrzymanej od Vihnorina, 
Andrieux i S-ki z Paryża w r. 1898 — 9, 
której kwiaty zapłodnił ich własnym pył 
kiem, otrzymał 3500 kiełków w nich 14 
nanella, 3 Oen. lata, 3 Oen. scitillans, 
1 albida, 1 Oen. oblonga czyli ogółem 0,?°/0 
mutantów. Druga próba tej samej party i 
dała na 600 kiełków 3 Oen. lata, 1 Oen. 
nanella i roślinkę, która począ!kowo posia
dała cechy Oen. rubrinervis, ale której dc 
Yries dokładnie oznaczyć nie mógł, gdyż 
Wskutek wypadku zawcześnie zginęła.

Z tego wynika, że nasiona, które już by
ły przedmiotem handlu, posiadały skłon
ność do mutacyi i to do wydawania form 
takich samych jak nasiona wysiane pod 
Hilyersum a dalej, że roślina. ta weszła 
w okres mutacyi wcześniej, a nie dopiero 
na wspomnianem polu, czyli, że trzeba 
przenieść początek okresu mutacyjnego 
wstecz, conajmnirj do chwili wspólnego 
powstania obu linij (linii z pola pod Hil- 
versum i linii kultur sprowadzonych). Chwi
la schodzi się prawdopodobnie z chwilą 
sprowadzenia Oenothery z Ameryki do og
rodów europejskich. Roślina sprowadzona 
została z Texas i dla de Yriesa nie ulega 
wątpliwości, że wszystkie Oenothery, jakie 
są w Europie, stamtąd ’ pochodziły, czyli, 
że obecny okres mutacyjny trwa już tak 
długo, jak długi jest jej pobyt w Europie.

Pozostałyby jednak jeszcze dwie kwestye 
nierozwiązane, mianowicie, czy zdolność 
wydawania form nowych objawiła się odra- 
zu ze względu na wszystkie formy, czy 
powstała dla każdej formy zosobna i czy 
Oenothera weszła w okres mutacyi po 
wprowadzeniu jej do Europy, a dalej, czy 
okres nie został może wywołany właśnie 
samem przeniesieniem, lub też, czy nasio
na sprowadzone z Texas nie posiadały już 
w sobie zdolności do mutacyi.

Oen. laevifolia i brcvistylis znaleziono 
dotychczas tylko na polu pod Hilversum 
a Oen. gigas znana jest tylko z kultur de 
Yriesa, wobec czego zdawać się może, że 
możność produkowania ich nietyłko, że jest 
ograniczona, ale nawet późniejsza. By na 
drugie pytanie odpowiedzieć, trzebaby mieć 
nasiona dzikiej Oenothera Larnarckiana, 
której w nowszych czasach nie znaleziono. 
De Vries przeszukiwał w  tym celu zielniki 
różnych uniwersytetów i ogrodów bota

nicznych i znalazł tylko, trzy formy należą
ce do tego samego podgatunku, zebrane 
we Florydzie i Kentucky, skąd wnioskuje, 
że ojczyzną Oenothery. jest. południowa 
część Stanów Zjednoczonych. Pytanie to 
zatem pozostanie.tak długo nie rozstrzygnię
te, jak długo nie znajdzie się Oenothera 
w dzikim stanie, w każdym jednak razie 
nie ulega wątpliwości, że okres mutacyi 
u Oenothera Larnarckiana rozpocząć się 
mógł najpóźniej zaraz po wprowadzeniu do 
Europy, t. j . . około 1860 r. K.

—  Wpływ obfitego pożywienia na płodność
ry!) badał p. Ilavaret - Wattel. Doświad
czenia były prowadzone nad inłodemi ryb
kami Salrelinus fontinalis. Młode rybki 
w ilości 300 możliwie, jednakowej wielkości, 
ważące średnio po 9 gramów, były karmione 
do chwili rozpoczęcia badań mięsem i lar
wami much. Oddawna wiadomo, że wzrost 
ryb pozostaje w ścisłym związku z ilością 
przyjętego pokarmu. Pod tym więc wzglę
dem badania Ravaret-Wrattela nic nowego 
nie dały. Wprost nieoczekiwany był jed^ 
nak wpływ obfitego pożywienia .na produk
cyjność żeńskich gruczołów płciowych. Ra- 
varet-Wattel rozpoczął swoje badania 15-go 
sierpnia. Badane rybki podzielono na 3 ka- 
tegorye, po 100 sztuk w każdej; pokarm 
składał się z mięsa wołowego i śledzi. 
Rybki I-ej kategoryi otrzymywały codzien
nie porcyę, wynoszącą mniej więcej wa
gi ciała, 2-ej .—i połowę, a 3-ej tylko ' /4 
wspomnianej porcyi.

W ten sposób ryby karmione były w cią
gu 15 miesięcy, poczeni średnia waga 
ryb 1-ej kategoryi wynosiła 260 </, Ii-ej — 
160 y, III-ej — 90 g. Najważniejszy jed
nak wynik badań był ten, że u pierwszej 
kategoryi było 70°/0 samic z dojrzałemi ja
jami, w Ii-ej—25°/0, a w III-ej—tylko 16“/0.

Z obfitszem pożywieniem pozostaje w 
związku nietyłko szybkość dojrzewania 
płciowego, lecz nadto indywidualna pro- 
dukeya komórek płciowych znacznie wzras
ta: samice I-ej kategoryi miały średnio
po 910 jaj, Il-ej — 520, lłl-ej — tylko 
po 405.

Piawdopodobnie optimum odżywiania w 
stosunku do płodności zbliża się bardzo do 
warunków, uwzględnionych w badaniach 
Ravaret-Wattela. Należy jednak zaznaczyć, 
że obfitość pożywienia ina granice, których 
nie można przekroczyć, gdyż następuje 
wówczas degeneracja organów płciowych, 
a wskutek tego nawet zupełna niepłod
ność. Cz. St, .

(Naturw. Wochenscłu.).
—  Stan zwierząt, oddychających miesza

niną powietrza i dwutlenku węgla. Prace
Pawła Berta wykazały, że dwutlenek wę
gla, o ile stanowi w powietrzu 40 — 45 
części na 100, działa na psy zabójczo.
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W ostatnich czasach podobne obserwacye 
podjął p. N. Grehant.

Doświadczenie pierwsze czynione było nad 
psem silnie zbudowanym, ważącym 17 kg 
600 g. Do oddychania dano mu 150 m3 
powietrza czystego, przyczem oddychanie 
odbywało się za pomocą kagańca kauczu
kowego. Gazometr po upływie 23 m. 30 sek. 
był zupełnie pusty.

Następnie zmieszano 15 m3 dwutlenku 
węgla i 135 m3 powietrza, co równa się 
10 cz. na 100, i mieszaninę tę dano temu 
samemu psu do oddychania. Oddychanie 
odbywało się z daleko szybszem tempem, 
i już po upływie 8 m. 50 sek. gazometr
był pusty.

Z doświadczenia tego wynika, że pies 
2,7 raza szybciej zużywa 150 m2 powietrza 
zawierającego dwutlenek węgla w stosunku 
10 cz. na 100 cz., aniżeli 150 m3 powietrza 
czystego.

Doświadczenie drugie wykonane było 
z psem wagi 4 kg 800 g któremu obna
żono artery ę carotis. Początkowo dano 
mu do oddychania 150 m3 powietrza czy
stego, przyczem po upływie 45 m wstrzyk
nięto mu do arteryi 16 cm3 krwi, pozba
wionej gazu. Oddychanie trwało 52 m.

Następnie zmieszano 7,5 m2 C 02 i 142,5 
powietrza (t. j. 5 cz. na 100) i dano mie
szaninę tę do oddychania temu samemu 
psu. Po upływie 30 min. wstrzyknięto mu 
16 cm3 krwi, poczein oddychanie trwało 
jeszcze 5 min.

A oto objętości gazów, zawartych w każ
dych 100 cm3 krwi w obu wypadkach dru
giego doświadczenia:

cm3 cm3
Dwutlenek węgla 34,2 35,5
T l e n ......................13,6 12,2
A z o t ......................3,6 3,9
Widzimy zatem, że w wypadku oddy

chania 5°/0 dwutlenkiem węgla, zawartość 
jego w krwi psa zwiększyła się nieznacznie, 
gdyż na każde 100 cm3 krwi, 1,3 cm3, a tle
nu zmniejszyła się tylko o 1,4 cm.

Kiedy zatem zwierzę oddycha mieszani
ną powietrza i dwutlenku węgla, funkeya 
oddychania zostaje przyspieszona, co sta
nowi jakby zabezpieczenie organizmu prze
ciwko powiększeniu się ilości C 02, a co 
zatem idzie, zabezpiecza się względnie nor
malny stosunek gazów, zawartych w krwi.

Doświadczenie trzecie wykonano nad trze
cim osobnikiem psim ze 150 m3 czystego 
powietrza i z 150 m3 powielrza o 10°/n 
zawartość C 02. W pierwszym wypadku od
dychanie trwało 33 min., w drugim 11 min.

Objętości gazów wynosiły:
cm3 cm3

Dwutlenek węgla 38,3 42,8
T l e n ......................14,5 14,5
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cm3 cm3
A z o t ............................6,1 5,5

W danym razie ilość C 02 wzrosła o 
4,4 cm3, tlenu zaś pozostała niezmienna.

Następne doświadczenia, w dalszym cią
gu prowadzone przez p. N. Grehanta, ma
ją na celu wywnioskowanie, w przeciągu 
jak długiego czasu organizm może się bro
nić skutecznie przeciwko trującemu wpły
wowi dwutlenku węgla. hjr.

Jedność rasy murzyńskiej. Antropo
log francuski, p. L. Lapicąue w notatce, 
przedstawionej Akademii paryskiej, streścił 
pokrótce, a później szerzej rozwinął w kon- 
fercncyi swej, wygłoszonej w Towarzystwie 
Antropołogicznem — wynik badań swych 
nad rasą murzyńską, prowadzące do bar
dzo ciekawego wniosku, że rasa ta, pomi
mo swego niezmiernego rozproszenia po ca
łej kuli ziemskiej, przedstawia rasę jedno
litą, i że jednolitość ta stwierdzona być 
może zapomocą pomiarów specyalnych.

Rasy ludzkie o skórze czarnej łub wogó- 
le ciemnej są następujące:

1) Negrowie airykańscy, 2) etyopczycy 
z północno-wschodu Afryki, abisyńczycy, 
danablowie, somalisowie; 3) drawidyjczycy 
z Indyi, 4) negrytosi z wysp Filipińskich, 
Andamańskich i półwyspu Malajskiego; 5) 
royesowie z Oceanii, Melanezyi, papuasi, 
australijczycy i t. p.

Murzyni afrykańscy, pomimo wszelkich 
podziałów, jakie można ustanowić w tej ra
sie — przedstawiają typ ludzki wyraźnie 
określony. Negrytosów i melanezyjczyków 
zaliczają do rasy murzyńskiej zazwyczaj 
z pewnem wahaniem.

Badania p. Lapicquea dowodzą, że dra
widyjczycy przedstawiają rasę mieszaną, 
których przodkowie byli niewątpliwie typo
wymi murzynami, lecz którzy zmieszali się 
z pierwiastkami pochodzenia kaukaskiego.

Wszystkie ludy o zabarwieniu czarnem 
rozmieszczone są w około ' Oceanu Indyj
skiego; poza owym „pierścieniem czarnym“ 
niema murzynów prawdziwych, albowiem 
wiadomo, że murzyni amerykańscy zostali 
dopiero w czasach nowożytnych, jako nie
wolnicy, przewiezieni do Ameryki z Afryki. 
Nic dziwnego, że rasa rozmieszczona w prze
strzeniach tak olbrzymich nie posiada wszę
dzie cech identycznych. Wskaźnik szeroko
ści czaszkowej waha się też znacznie. Ale 
zupełnie nieznaczne wahania wykazuje in
ny wskaźnik, do którego zwrócił się p. 
Lapicąue, wychodząc z obserwacyi, po
wszechnie niemal znanej zresztą, że mu
rzyni (afrykańscy) posiadają względnie na
der długie przedramię, a zato wązkie biodra. 
Stąd „wskaźnik promieniowo-miednicowy”, 

długość kości promieniowej X  100 
maximum szerokości miednicy,
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stanowi dla rasy murzyńskiej cechę nader 
charakterystyczną. A mianowicie u wszyst
kich negrów wskaźnik ten zawsze jest 
większy od stu, u ras zaś innych — stale 
mniejszy.

P o m i a r y  n a  ż y w y c h :  Paryżanie—
86; senegalczycy— 107; jakuni (protoma- 
lajczycy)—84.

P o m i a r y  s z k i e 1 e t ó w: Francuzi —
87; różne ludy murzyńskie z Afryki— 112; 
japończycy — 86; starożytni peruwiańczy- 
cy — 85; eskimosi—82; polinezyjczycy — 
91; negrytosi— 104; drawidyjczycy— 102.

A więc „wskaźnik promieniowo-miedni- 
cowy” ma, zdaniem Lapicąuea, dowodzić 
jedności rasy czarnej w całej jej rozciągło
ści, bez względu na modyfikacye, jakie 
w typie pierwotnym tej rasy wprowadziły 
różnorodne krzyżowania. J. T.

—  Przyczynek do fizyologii labiryntu. Od
dawna biologowie interesowali się bar
dzo kwestyą, czy ryby słyszą; sprawa ta 
ściśle związana była z poglądem, że tylko 
ślimak jest narządem słuchu, zakończenia 
nerwowe w mieszku i woreczku (sacculus 
i utrioulus), w banieczkach (ampuiłae) i w ka
nałach półkolistych są narządem zmysłu 
równowagi, regulują napięcie mięśni i t. d. 
Ponieważ ryby nie mają ślimaka — a więc 
według tych -poglądów nie mogą słyszeć. 
Jednak Zenneck dowiódł, że ryby nader 
szybko reagują na dźwięki, a Parker wyka
zał, że pewne ruchy ryby Fundulus hete- 
roclitus typowo występują na bodźce dźwię
kowe i znikają po zniszczeniu błędnika, lub 
przecięciu nerwu słuchowego, a nie ulega
ją zmianie po przecięciu nerwów idących 
do organów zmysłów skórnych. Przed pa
ru miesiącami wreszcie p. Piperowi udało 
się wykazać w uchu szczupaka podczas 
drażnienia dźwiękowego istnienie charakte
rystycznych dla stanu czynnego zmian ele
ktrycznych.

Jeżeli jednę elektrodę przyłożymy do 
otolitu, a drugą do poprzecznego przekro
ju nerwu słuchowego, to otrzymamy typo
wy prąd spoczynkowy z potencyałem od- 
jemnym na przekroju poprzecznym, a dźwię
ki piszczałki wywołują typowe wahanie 
wsteczne tej samej wielkości, co w nerwie 
kulszowym żaby. Wszelkie wstrząśnienia 
preparatu nie połączone z dźwiękiem, nie 
wywołują w prądzie spoczynkowym zmian 
żadnych. Doświadczenia p. Pipera nie po
zostawiają żadnej wątpliwości co do tego, 
że labirynt ryb jest organem słuchowym, 
oraz przemawiają na korzyść poglądu Hen- 
sena, że i u zwierząt wyższych zakończe
nia nerwowe w mieszku, woreczku i ba
nieczkach rriogą reagować na dźwięki. Być 
może, że wypadnie wkrótce zmienić wiele

w poglądach naszych na stosunek zmysłu 
słuchu do zmysłu równowagi. J. S.

—  Przypuszczalne przystosowanie się 
trzustki do laktozy. Badania E. Fischera, 
W. Niebela i Portiera wykazały, że trzust
ka rozmaitych zwierząt (psa, wołu, konia, 
świni) nie zawiera żadnego fermentu, któ
ryby był w stanie rozszczepić laktozę. Ba
dania te potwierdzone zostały przez Wein- 
landa, który jednak przekonał się, że 
obecność lub nieobecność w trzustce lakta- 
zy zależy od pokarmu spożywanego przez 
zwierzę. Weinland wykrył, że laktoza jest 
stałą częścią składową wyciągu trzustki 
u zwierząt ssących, następnie, że karmie
nie psów mlekiem w ciągu kilku tygodni 
wywoływało tworzenie się wspomnianego 
fermentu w trzustce. Spostrzeżenie Wein- 
landa zostało stwierdzone przez Bainbrid- 
gea, który oprócz tego przekonał się, że 
dostarczanie laktozy w pokarmie dla zwie
rząt wywoływało wydzielanie się laktazy 
w soku. Na podstawie swoich badań do
szedł on do przekonania, że wskutek przyj
mowania przez zwierzęta pokarmu zawiera
jącego laktozę powstaje w komórkach na
błonkowych jelita pewna substanoya, która 
będąc pochłoniętą przez krew, a następnie 
przedostawszy^ się do trzustki, pobudza tę 
ostatnią do produkowania laktozy.

Poglądy te mają bardzo doniosłe zna
czenie, gdyż w razie ich trafności dowo
dziłyby możności przystosowywania się 
trzustki do przyjmowanego przez zwierzę 
pokarmu. Aby przekonać się o słuszności 
wywodów Weinlanda i Bainbridgea p. Plirn- 
mer przedsięwziął cały szereg badań. W tym 
celu karmił w przeciągu 2 — 5 tygodni 
czterech psów i jednego kota mięsem i bi
szkoptami z domieszką mleka i cukru 
mlecznego. Przy końcu hodowli zbierano 
sok trzustkowy, a po zabiciu zwierząt spo
rządzono wyciąg z całej trzustki. Sok, jak 
również wyciąg trzustkowy podzielono na 
dwie porcye, z których jednę ogrzewano 
do 100° przez 20—30 minut w celu znisz
czenia znajdującej się ewentualnie laktazy. 
Następnie równe części każdej porcyi zmie
szano z 5°/0 roztworem laktozy i trzymano 
przez trzy dni w zamkniętych naczyniach 
w temperaturze 38°C. Wyniki badań wy
kazały, że ani sok trzustkowy, ani wyciąg 
trzustkowy nie zawierały laktazy. Wobec te
go powyżej wspomniane poglądy, jako sku
tek prawdopodobnie wadliwie prowadzonych 
badań, muszą upaść, a o przystosowywaniu 
się trzustki do pokarmu nie może być mo
wy. Plimmer zgadza się z p. Popielskim, 
uczniem Pawłowa, że skład oraz ilość wy
dzieliny' trzustki zależy jedynie od intensy
wności i czasu podrażnienia — albo, sto
sownie do poglądów Starlinga — od ilości 
produkowanej wydzieliny w przeciągu pe
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wnej jednostki czasu i od ozasu przedosta
wania się jej do naczyń krwionośnych,

(Naturw. Rund.) Cz. St.
—  Ilościowe działanie trucizn na organi

zmy roślinne- Bokorny w ostatniej swej 
pracy (Archiv, fiir die ges. Physiologie v. 
Pfluger. tom CXI. 1906 p. 341 — 375) sta
rał się zbadać dokładnie, jaka jest potrze
bna ilość trucizny dla zabicia odpowiedniej 
ilości substaneyi żywej. Do eksperymentów 
swoich autor używał przeważnie drożdży, 
prócz tego część doświadczeń była wyko
nana nad zielenicami (Spirogyra, Zygnema, 
Conferva, Cladophora i t. p.) Z tablicy 
ułożonej przez autora widać, że do zabicia 
10 g. drożdży potrzebne są bardzo różne 
ilości rozmaitych trucizn. Najmniejsza ilość 
przypada na siarczan miedziowy 0,001 — 
0,0025 //., największa zaś na kwas garbni
kowy, hydrochinon i inne pochodne benzolu 
i azotan strychniny. Czemu pochodne ben
zolu dopiero użyte w większej ilości zabi
jają drożdże, autor nie umie dać wyjaśnie
nia. Słabe działanie azotanu strychniny autor 
Stara się wyjaśnić przez to, że komórki 
drożdżowe nie posiadają zdolności rozszcze
piania wymienionej soli na jej części skła
dowe — kwas i zasadę. Do najsilniejszych 
trucizn należy sublimat. Pomiędzy solami 
metali ciężkich sole manganu zajmują sta
nowisko . wyjątkowe, gdyż są daleko mniej 
szkodliwe, niż inne. Ta mała ich szkodli
wość wynika, prawdopodobnie, z trudności 
łączenia się ich z białkiem plazmy.

Bokorny przedstawia sobie reakcyę, jaka 
zachodzi pomiędzy trucizną a komórką, 
mniej więcej w następujący sposób. Białko 
plazmy łączy się chemicznie z substancyą 
trującą, dając z kwasami i zasadami ciała 
podobne do soli, z aldehydami związki ty
pu RN =  CH2 odszczepiając zarazem wo
dę i t. d. Przez to trucizna znika powoli 
z roztworu; roztwór rozcieńcza się stopnio
wo coraz bardziej, aż w końcu rozcieńcze
nie jest już tak wielkie, że żadna reakeya 
nastąpić nie może. Moment ten następuje 
tem później im czulsza jest reakeya po
między ciałami. B. II.

(Bot. Centralbl.)
—  Odwrotne rozmieszczenie krain roślin

nych W dolinach KraSU. Na dnie głębokich
dolin Krasu znajdowano już nieraz oddziel
ne rośliny górskie, nie tworzyły one jednak 
zamkniętych zbiorowisk. Tego rodzaju cie
kawy fakt obserwował niedawno G. Beck 
von Managetta w dwu dolinach, kończą
cych się jaskinią lodową—Paradana i Smre

kowa droga — obie w Trnowańskim lesie 
(Sitzungsber d. Kais. Akad. der Wissensch. 
in Wien CXV Dz. I, 1906). W dolinie P a 
radana na głębokości 50 m przerywa się 
raptownie las świerkowy i zaczynają się 
zarośla krzewiaste, składające się z olch, 
wierzb, róż i wiciokrzewu (Lonicera alpige- 
na i coerułea). O 10 metrów niżej spotyka
my karłowate świerki i zwarte zarośla ro
dodendronów (Rhododendron hirsutum), po
między niemi na skałach rosną rośliny al
pejskie. Dno doliny pokrywają przeważnie 
mchy, a także niektóre gatunki górskie 
a zwłaszcza wierzby karłowate. Temperatu
ra wynosi tam około 12°C. Podobne sto
sunki panują w dolinie zwanej Smrekowa 
droga. Górna jej część leży na wysokości 
1230 metrów nad poziomem morza. Na pe
wnej głębokości las świerkowy, pokrywają
cy jej zbocza, karłowacieje w podobny spo
sób, jak to się dzieje w górach, na granicy 
lasów, a w końcu na wysokości 1100 me
trów, znika zupełnie; na jego miejsce zja
wia się kosówka (Pinus mughus), na ska
łach zaś występują typowi przedstawicieli 
wysokich gór. Im głębiej schodzimy w do
linę, tem gęściej grunt pomiędzy zaroślami 
kosodrzewiny pokrywa się mchem torfow
cem i łochynią (Vaccinium uliginosum), aż 
w końcu widzimy dno doliny, pokryte 
zwartym kobiercem mchów. Tak samo i tu 
taj można stwierdzić stopniowe obniżanie 
się temperatury w miarę tego, jak schodzi
my w dolinę. Widzimy tutaj bardzo cieka
we zjawisko odwrotnego rozmieszczenia krain 
roślinnych. Zjawisko można wyjaśnić w ten 
sposób, że masy śniegu zimowego leżąc 
i topniejąc powoli na nieprzepuszczalnym 
gruncie dna dolin, jak również wśród ru
mowisk skalnych, zacienionych kosodrzewi
ną, wywołują stopniową zmianę temperatu
ry i wilgotności zarówno w powietrzu, jak 
i w ziemi, w miarę spuszczania się w głąb 
doliny, wytwarzając w ten sposób na dnie wa
runki termiczne, podobne do tych, jakie pa
nują na wysokich szczytach. Większość ga
tunków roślin górskich, spotykanych w głębi 
tych dolin, można uważać za pozostałości 
okresu lodowego. B. H.
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