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T Y G O D N I K  P O P U L A R N Y ,  P O Ś W I Ę C O N Y  N A U K O M  P R Z Y R O D N I C Z Y M ,

Od Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego Akademii Umiejętności w Krakowie otrzymuje' 
my następującą odezwę, podpisaną przez wszystkich członków Wydziału, z poleceniem

ogłoszenia jej drukiem we Wszechświecie:

O D E Z W A ,
Doszło do naszej wiadomości, że by t wychodzącego w Warszawie czasopisma 

„W szechświat”, tygodnika popularnego, poświęconego krzewieniu wiadomości z za
kresu nauk przyrodniczych, je s t  zagrożony. Pismo to było od 25 lat jedynem  nie
mal ogniskiem, z którego żądna nauki publiczność czerpała zdrową i poważną wie
dzę przyrodniczą, i gdzie młodzież, kształcąca się w obcym języku, zaznajamiała się 
ze słownictwem naukowem polskiem. Tutaj młodzi autorowie stawiali pierwsze kro
ki, wyrabiając swój ta len t  pisarski; tutaj zgromadzali się—w komitecie redakcyjnym  
pisma — wszyscy najwybitniejsi przedstawiciele nauki w Królestwie, zajmując się, 
obok kierownictwa pisma, ważnemi przedsięwzięciami naukowemi, jak  wydaw nictwa
mi dzieł przyrodniczych i t. p. Pismo to, założone w r. 1882 przez grono ludzi 
dbałych o rozwój ojczystej nauki — żeby wspomnieć tylko ś. p Chałubińskiego, 
Dziewulskiego, Slósąrskiego i ty le  zasłużonego nestora naszych przyrodników prof. 
Hoyera — wychodzi od początku do dzisiejszego dnia pod redakcyą p. Bronisława 
Znatowicza.

W  chwili obecnej, gdy nauczanie w języku polskim w Królestwie wchodzi na 
nowe tory, upadek pisma tej miary byłby faktem ze wszech miar szkodliwym i go
dnym ubolewania. W  obec tego odwołujemy się do wszystkich ludzi dobrej woli, 
k tórym  rozwój nauki polskiej leży na sercu, ażeby wszelkiemi sposobami starali się 
o utrzymanie tego, tak  użytecznego wydawnictwa.

W  Krakowie, 15 października 1906 r.
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Wydział M atematyczno-Przyrodniczy Akademii Umiejętności w Krakowie, po- 
wziąwszy wiadomość o groźnem położeniu m ateryalnem  „W szechświata”, umyślił 
zwrócić się do szerokich kół inteligencyi polskiej z zachętą do poparcia pisma, k tó 
remu przyznaje pewne zasługi około szerzenia wiedzy przyrodniczej w kraju naszym. 
W tym  celu ogłosił odezwę, podpisaną przez wszystkich członków swoich, i roze
słał ją  do redakcyj Czasopism polskich, prosząc o jej przedrukowanie.

Czy odezwa odniesie skutek  zamierzony, dopiero przyszłość pokaże. Dla nas 
jednak, bez względu na dalsze jej następstwa, je s t  ona dokumentem niesłychanie 
cennym, ponieważ utw ierdza nas w przekonaniu, że długotrwałe usiłowania nasze 
nie były zupełnie bezowocne. Inaczej bowiem tak  wysoce poważne grono nie pod
jęłoby akcyi ratunkowej, a w  szczególności—nie zwróciłoby się z jej propozycyą do 
społeczeństwa.

W obec tego nie możemy poprzestać na samem wyrażeniu publicznem najgo
rętszych słów wdzięczności dla W ydziału  M atematyczno-Przyrodniczego Akademii, 
lecz do nich dodać musimy uroczyste zapewnienie, że dopóki sił nam wystarczy, 
pragniemy iść po wytkniętej drodze służby publicznej, niezaniedbując żadnej spo
sobności, ażeby robotę naszę rozwijać i ulepszać w każdym względzie. Do w ytrw a
nia w tem  postanowieniu zechciejcie nam dopomódz przedewszystkiem Koledzy- 
Przyrodnicy, uważając Wszechświat za wspólną własność moralną wszystkich p rzy 
rodników polskich. Redakcya.

GUSTAW LE BON

STAROSĆ ATOMÓW A EW OLIJCYA 
KOSMICZNA.

(Rev. scient. 27 października 1906)

I.
Jeden  z najwybitniejszych uczonych na

szej epoki, sir William Ramsay, ogłosił 
świeżo rozprawę o dysocyacyi materyi pod 
wpływem światła — rozprawę, godną naj
baczniejszej uwagi zarówno ze względu 
na ścisłość doświadczeń, jak  i na zawarte 
w niej roztrząsania teoretyczne.

Ramsay przedsięwziął te poszukiwania 
celem powtórzenia kilku moich doświad
czeń *) i otrzymał wyniki identyczne z mo- 
jemi. Przyjmuje on całkowicie teoryę dy
socyacyi materyi, a wnioski jego są na
wet śmielsze od moich, albowiem u trzy
muje on, że wszelka dezintegracya m ate
ryi je s t  transnyutacyą.

') „Badanie swe, pisze sir W illiam Ramsay, 
przedsięwziąłem celem powtórzenia niektórych do
świadczeń Gustawa le Bona, w yłożonych w kil
ku rozprawach a także w  książce jego p. t. Ewo- 
lucya materyi... Jak  wiadomo, Gustaw le Bon usi
łował dowieść, że m aterya może ulegać dysocya
cyi pod działaniem św iatła i że wytworami tej 
dezintegracyi są cząstki elektryczne, mogące prze
chodzić nawskroś ekranów m etalowych" (Philo- 
sophical magazine, październik 1906 str. 402),

„W dezintegracyi materyi, pisze Ram
say, mieści się jej transmutacya. Tak np. 
gdy cynk, opromieniony światłem poza- 
fioletowem, traci część swych elementów, 
można powiedzieć, że metal pozostały, 
czyli cynk, pozbawiony pewnej liczby elek
tronów, nie je s t  już cynkiem, ale inną po
stacią m atery i14. Zresztą, Ramsay uważa 
działanie światła pozafioletowego za ro
dzaj detonatora, sprowadzającego dezinte- 
gracyę pierwiastków materyi.

Z radością przekonałem się, że badacz 
tak  wybitny potwierdził dokładność mych 
doświadczeń i doszedł do wniosków, k tó 
rych rzecznikiem jestem od tak  dawna 
i k tórych  początek przypomnę tu  w kilku 
słowach.

Doświadczenia, w których wykazywa
łem, że działanie światła na ciała wytwa
rza wypływy, podobne do wypływów 
uranu — jedynego ciała radyoaktywnego, 
podówczas znanego — nie są nowe, ponie
waż ogłosiłem je  po raz pierwszy blizko 
10 lat temu. Stały się one punktem  wyj
ścia dla mojej teoryi powszechnej dyso
cyacyi materyi, a wracałem do nich kil
kakrotnie w rozprawach, drukowanych 
w „Revue scientifiąue”.

W ykazawszy, że światło słoneczne w y
wiera w stopniu rozmaitym działanie dy-
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socyacyjne na wszystkie ciała, przystąpi
łem do poszukiwań nad promieniami po- 
zafioletowemi, które zaczęto badać od
dawna, poświęcając im liczne prace. Moje 
poszukiwania wykazały: l-o że wyładowa
nie tak zwane odjetnne jes t  również i do- 
datniem — punkt, który sprawdzony został 
przez Ramsaya, a sprzeciwiał się wszyst
kiemu, czego wtedy uczono; 2-o że wy
ładowanie ciał naelektryzowanych bywa 
bardzo rozmaite zależnie od rodzaju uży
tych m eta ló w — punkt również sprawdzo
ny przez Ramsaya i również sprzeciwiają
cy się poglądom ówczesnym; 3-o że wy
ładowanie zachodzi nie przez sproszkowa
nie metalu, opromienionego światłem, jak  
mniemał dawniej Lenard, ale przez dyso- 
cyacyę materyi. Ten punkt ostatni o do
niosłości zasadniczej, a którem u mało kto 
dziś przeczy, przyjęty  został i przez Ram 
saya; był on atoli rzeczą całkiem nową 
i nieprzewidzianą w owym czasie, gdy ni
komu się nie śniło poszukiwać jakiego
kolwiek powinowactwa pomiędzy wypły
wami, powstającemi pod działaniem świa
tła, a promieniami katodalnemi i urano- 
wemi. Zresztą, zagranicą zauważono już 
kilkakrotnie, że bardzo mała liczba fizy
ków francuskich zrozumiała znaczenie mo
ich poszukiwań, pomimo że zostały one 
zużytkowane niejednokrotnie *).

W szystkie te doświadczenia, które w y
dają się bardzo prostemi, gdy się czyta 
opis ich w książce, są najeżone ogromne- 
mi trudnościami, a zwłaszcza przyczyna
mi błędów, i dlatego też ty le  poglądów

*) W ważnej rozprawie (Teorye d-ra Gustawa 
le Bona, dotyczące ewolucyi m ateryi), ogłoszonej 
w num erach styczniowym i lutowym 1906 r. Bu- 
letynu Belgijskiego Tow. Chemicznego, prof. Lo
rentz w yraża zdziwienie z powodu, że dwaj fran 
cuscy profesorowie uniw ersytetu A braham  i Lan- 
gevin, przedrukowawszy w olbrzymich tomach 
wszystko, cokolwiek napisano o jonizacyi i radyo- 
aktywności, nie uznali za stosowne wymienić 
w swej kompilacyi ty tu łu  jednej bodaj mojej roz
prawy. Opuszczenia tego nie należy bynajm niej 
uważać za dowód jak iejś ciasnej stronniczości 
autorów; jest to raczej objaw przesadnej nieśm ia
łości, w yrabianej przez nasz system  uniwersytec
ki, w którym wszelki awans profesorski zależy od 
rekomendacyi kilku wielkich szefów. Otóż wiado
mo, że prowadziłem polemiki dość poważne z kil
koma takimi szefami, k tórzy wzbudzają obawę. 
S tąd owe przemilczenia, o których wspomniałem, 
a które tak  niepomiernie dziwią cudzoziemców, 
cieszących się u siebie niezależnością naukową, 
jakiej my we F rancyi nie posiadam y.

błędnych wypowiedzieli różni obserwa
torowie, którzy mieli sposobność badania 
wpływu światła na ciała, a nigdy nie 
wpadli na myśl, że z badania tego miała 
wyłonić się kiedyś teorya dysocyacyi 
materyi.

Nie ulega wątpliwości, że inni badacze 
podejmą na nowo te poszukiwania, albo
wiem daleko jeszcze do wyczerpania przed
miotu. Zdaje mi się, że oddam im usługę 
wskazując te przyczyny błędów,’ które 
zmusiły mnie do prowadzenia poszukiwań 
przez czas długi i doprowadziły mnie osta
tecznie do stwierdzenia samorzutnej ra- 
dyoaktywności wszystkich metali. Niema 
nic bardziej pouczającego w dziejach roz
woju idei, jak opis niepewności, przez k tó 
re przeszli badacze, niepewności, k tórych  
śladu nawet nie zawierają, oczywiście, ich 
prace ostateczne.

W  pierwszych swych doświadczeniach 
stwierdziłem, coprawda, że wypływy w y
syłane przez ciała, wystawione na dzia
łanie światła, przechodzą, jak  to stwier
dził i Ramsay przez cienkie zasłony me
talowe; ponieważ atoli zdawało się, że 
niekiedy przenikają one przez zasłony 
dość grube (co wydawało się rzeczą ma
ło prawdopodobną, ponieważ promienie 
katodalne, do których przyrównałem te 
wypływy, mogą przechodzić tylko przez 
blaszki bardzo cienkie), przeto zmuszony 
byłem poszukać przyczyny tej anomalii.

Naprzód stwierdziłem, że w ypływ y te 
okrążają przeszkody w sposób niezmier
nie ciekawy, mianowicie tak, jakgdyby  
toczyły się po ich powierzchni. Zapo- 
biedz tem u zdawało się rzeczą bardzo pro
stą, wystarczało bowiem nadać zasłonom, 
przez k tóre przypuszczalnie przechodziły 
wypływy, postać walca, okalającego gał
kę elektroskopu. Zdawało mi się, że w ten 
sposób uprościłem kwestyę; tymczasem 
w rzeczywistości stworzyłem cały szereg 
z*agadnień nowych. Istotnie, stanąłem na
tychm iast wobec zjawisk sprzecznych i nie 
dających się wytłumaczyć, których inter- 
p retacya zajęła mi kilka miesięcy czasu. 
Tak  np., gdy wystawiłem na słońce elek
troskop swój, okolony walcem ochron
nym, wyładowywał on się o kilka stopni 
w ciągu paru minut, a następnie nie da
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wał wcale wyładowania, nawet po od
czyszczeniu metalu. Po zastąpieniu walca 
starego nowym z tego samego metalu w y 
ładowanie zaczynało się na nowo, poczem 
po pewnym czasie ustawało po raz drugi. 
Dlaczegóż metal, posiadający pewne wła
sności w danej chwili, traci te własności 
w kilka chwil potem?

Nie będę tu  wyliczał wszystkich po
szukiwań, jakie przeprowadziłem celem 
rozróżnienia czynników, k tóre  mogą tu  
działać, oraz zbadania roli każdego z nich. 
Przez kolejne rugowanie doszedłem w koń
cu do tego, że pozostał mi tylko wpływ 
ciepła; ono to niewątpliwie działa w tym  
razie, ponieważ po zastąpieniu wpływu 
słońca wpływem ciała gorącego nie roz
żarzonego, umieszczonego w ciemności 
w pobliżu walca, okalającego 'elektroskop, 
wyładowanie następowało ale za trzym y
wało się niebawem—podobnie jak  poprze
dnio w słońcu. Jakąż  rolę grad mogło 
w danym razie ciepło?

Oczywiście, zdawało się rzeczą niepraw
dopodobną, by ilość ciepła, zdolna zale
dwie ogrzać o parę stopni powierzchnię 
metalu, mogła uczynić dobrym przewo
dnikiem elektryczności powietrze, zawarte 
wewnątrz tej powierzchni. Zresztą, ciepło 
nie mogło tu  być czynnikiem jedynym , 
ponieważ walce metalowe, na działanie 
jego  wystawione, przestawały niebawem 
wywierać wpływ na elektroskop. Żadne 
czyszczenie nie było zdolne przywrócić 
im ich własności; tymczasem własności 
te  powracały samorzutnie, przeważnie po 
upływie kilku dni.

I znowu musiałem użyć sposobu rugo
wania kolejnego, aż wreszcie zdołałem 
stwierdzić, że metale pod wpływem świa
tła  tracą coś takiego, co mogą odzyski
wać następnie przez odpoczynek. P rze 
konałem się w końcu, że to  coś było po- 
prostu malutkim zasobem radyoaktywno- 
ści, k tóra  powstaje samorzutnie we w szyst
kich ciałach i ostatecznie doszedłem do 
wniosków następujących: 1° Światło a mia
nowicie promienie pozafioletowe, które, 
jak  wiadomo, wywierają nieznaczne tylko 
działanie cieplne, dysocyuje m ateryę, za- 
zamieniając ją  na wytwory, podobne do 
tych, jakie wysyła rad lub uran; 2° po

za działaniem światła i niezależnie od te 
go działania, ciepło zarówno świetlne, jak  
ciemne, sprowadza w ciałach utra tę  pew 
nego niewielkiego zasobu radyóaktywno- 
ści, k tóry  w nich się zawiera i który mo
że odtwarzać się samorzutnie. A zatem 
wszystkie metale są zlekka radyoaktyw- 
ne, a dysocyacya materyi je s t  stanowczo 
zjawiskiem powszechnem.

Ramsay w pięknych swych doświad
czeniach doskonale uchwycił owo „znu
żenie” metali, k tóre po pewnym czasie 
tracą  w stopniu mniejszym lub większym 
swe własności. Przypisuje on to utracie 
ich elektronów—tłumaczenie, które zresztą 
nieznacznie tylko różni się od mojego.

II.

A ponieważ znalazłem się już w roz
dziale o radyoakiywności, przeto nie bę
dzie może rzeczą zbyteczną powiedzieć 
słów kilka o wielkiej dyskusyi w tym  
przedmiocie, k tó ra  od kilku miesięcy roz- 
namiętnia publiczność angielską i w k tó
rej dzisiaj wzięli udział najwybitniejsi 
uczeni, j a k  lord Kelvin, Lodge, Crookes 
i in. Z czasopism naukowych przeszła ona 
na szpalty dzienników politycznych takich, 
jak  Times naprzykład. Aczkolwiek walka 
była bardzo żywa, wnioski pozostały bar
dzo niepewnemi.

Punktem  wyjścia dla pomienionej dy
skusyi było rozciągnięcie tej teoryi bar
dzo jeszcze ogólnikowej, lecz wielce błę
dnej, — jak można było wywnioskować 
z tego, co powiedziałem poprzednio—że 
wszelka radyoaktywność jes t  wynikiem 
obecności radu lub innego ciała, należące
go do tej samej grupy.

Ponieważ obecnie z radyoaktywnością 
spotykam y się wszędzie, przeto ci fizycy, 
którzy nie przyjmują jeszcze teoryi po
wszechnej dysocyacyi materyi, zmuszeni 
są przypuszczać, że rad jest wszędzie. 
Przeistniawszy czas jakiś w charakterze 
najrzadszego ciała przyrody, rad miałby 
być obecnie ciałem najpospolitszem.

Wychodząc z tego założenia, pewien 
fizyk wypowiedział przed British Associa- 
tion pogląd, że ciepło wewnętrzne globu 
naszego może być wynikiem działania
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radu, którego w ziemi miałaby się znaj
dować ilość ogromna.

Osoby, które ciała tego nie badały 
w sposób gruntowny, mogą sądzić, że cho
dzi tu o substancyę dokładnie określoną, 
jak  np. sod lub złoto, a więc o substan
cyę, której obecność łatwo jest stwierdzić 
zapomocą pewnych określonych odczyn
ników. Otóż wcale tak  nie jest. Zostaw
my w spokoju owych kilka linij widmo
wych, o znaczeniu dość wątpliwem, k tó 
re zresztą spostrzegamy jedynie w mocno 
stężonych roztworach soli radowych, 
i zapytajm y siebie, na czem to opiera 
się mniemanie, że ciało to jes t  bardzo 
pospolite.

Opiera się poprostu na tej własności 
zasadniczej, jaką  jes t  emisya cząstek, ze
spolonych z pewną ilością elektryczności 
i przez to uzdolnionych do wyładowywa
nia elektrometru. Praktycznie rzecz bio
rąc, nie mamy innego sposobu badania, 
tak  że do niego wyłącznie musiano się 
zwrócić, gdy chodziło o wyosobnienie ra
du z pośród rozmaitych substancyj, z któ- 
remi był pomieszany.

Własność ta  byłaby zresztą cechą wy
borną, gdyby posiadał ją  sam tylko rad 
lub przynajmniej tylko ciała tej samej 
grupy, ponieważ atoli—ja k  tego dowio
dłem—własność tę okazują wszystkie c ia
ła przyrody, bądź samorzutnie, bądź pod 
wpływem czynników bardzo rozmaitych, 
j ak  światło, ciepło, reakcye chemiczne itd., 
przeto wynika stąd, że radowi przypisuje 
się własności, k tóre mogą należyć do ciał 
bardzo różnych. Jeżeli zechcemy utrzy
mywać, że radyoaktywność jes t  przyczyną 
wysokiej tem peratury  wewnętrznej globu, 
to niema najmniejszej potrzeby powoły
wać się na przypuszczalną obecność radu. 
Wszystkie ciała rozżarzone, jakiemi zdają 
się być substancyę wewnątrz ziemi za
warte, wydzielają całe potoki cząstek 
elektrycznych, podobnych do tych, jakie 
wydziela rad. Nie wiem, czy służą one 
do utrzymania ciepła ziemskiego, wydaje 
mi się jednak daleko prawdopodobniejszem 
przypuszczenie, że mają one pewien udział 
w wywoływaniu trzęsień ziemi. tłum. S. B.

(dok. nast.)

RUCH SKORUPY ZIEMSKIEJ, 
JAKO PRZYCZYNA EPO K I LO D O W EJ.

Ostatni okres życia naszej planety, k tó
ry poprzedził czas obecny, była to epoka 
lodowców. Podczas niej pod grubą w ar
stwą lodową spoczywały olbrzymie prze
strzenie Ameryki północnej, Europy i część 
Azyi przylegająca do Uralu i Oceanu 
Północnego. W  Ameryce lodowce docho
dziły do miejsca, gdzie dzisiaj jest Nowy 
York, położony na szerokości Neapolu, 
w Europie lodem były przykryte wyspy 
Wielkiej Brytanii, za wyjątkiem  wązkie- 
go pasma południowego, delta Renu, 
Niemcy do Drezna, Polska do Tatr, Ro- 
sya do guberni woroneskiej. Lodem przy
kry te  były morza Północne i Bałtyk. Ca
ła ta  przestrzeń była w owej epoce bez
brzeżną pustynią lodową. O grubości war
stwy lodowej świadczy to, że lodowce 
wypełniły morza, wdrapywały się na 
szczyty gór. Istniejące dzisiaj lodowce 
alpejskie były bez porównania większe; 
przykrywały Lombardyę, na północ się
gały miejsca dzisiejszego Monachium. Że 
w epoce lodowcowej ogromne przestrze
nie były przykryte grubą powłoką lodo
wą—to nie przypuszczenie, nie hypoteza, 
w które nazbyt obfituje geologia; jest to 
fakt stwierdzony licznemi i przekonywa- 
jącemi dowodami. Rozrzucone na po
wierzchni Polski głazy narzutowe są to 
bryły granitu, gnejsu, syenitu przyniesio
ne przez lodowce; ich ojczyzną pierwot
ną są góry Skandynawii i Finlandyi. 
W Ameryce znaleziono głazy narzutowe 
olbrzymich rozmiarów,objętości do 1000 m e
trów sześciennych. Posuwający się lodowiec 
w wielu miejscach wyszlifował lub zrysował 
powierzchnię skał, rysy częstokroć wska
zują kierunek posuwania się lodowca. To 
zjawisko jest tak  częste, że prawie każde 
muzeum geologiczne posiada takie rysy 
i szlify. Pokłady pozostawione przez sto
pniały lodowiec są wręcz odmienne od 
pochodzących z mórz, jezior i rzek; uw ar
stwienie pokładów jest inne: duże i małe 
kawałki skał, żwir, glina, piasek — wszy
stko to w pokładzie lodowcowym jest 
zmieszane w nieładzie.
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Dla wyjaśnienia przyczyn epoki lodow
cowej sięgnięto do różnorodnych gałęzi 
wiedzy przyrodniczej i wypowiedziano 
wiele pomysłowych i ciekawych hypotez. 
Epoka lodowcowa stała się w ostatnich 
dziesięcioleciach najulubieńszym przed
miotem badania dla geologów. Szukano 
przyczyny obniżenia tem peratury  na na
szej planecie w zjawiskach kosmicznych, 
jak  zmiana kierunku osi ziemi, przesuwa
nie się całego układu słonecznego przez 
okolice bardziej chłodne przestrzeni w szech- , 
światowej, zmniejszenie się ilości cie
pła dostarczanego ziemi przez słońce ,1 
zmiana postaci linii, po której ziemia 
biegnie w przestrzeni. Obniżenie się tem 
peratury tłumaczono również przyczyna- i 
mi telurycznemi, jak  odmienne ukształto
wanie się oceanów i lądów, zmiana kie
runku prądów morskich, zmienna ilość 
dwutlenku węgla w atmosferze i z a leżn e ; 
od niego przepuszczanie ilości promieni 
słonecznych.

Faktów  dotyczących obniżenia te m p e - ; 
ratury  i pokrycia obszarów ziemi lodow
cami przybywa coraz więcej i coraz t ru 
dniej wyjaśnić je, stosując do nich jednę 
z powyższych hypotez. Badania ostatnich 
dziesięcioleci wykazały, że lodowce przy
krywały ogromne przestrzenie ziemi n i e ; 
tylko podczas tak  zwanej epoki lodo- i 
wej, t. j. kiedy istniał już  człowiek, na 
rozmaitych szerokościach naszej planety 
znaleziono niewątpliwe pokłady lodowco
we, włączone w pokłady starszych epok 
życia ziemi, jak  trzeciorzędowa, kredowa 
i wcześniejsze. Pokłady lodowcowe są 
rozrzucone nie przypadkowo; w rozmiesz
czeniu na rozmaitych szerokościach geo
graficznych je s t  pewnego rodzaju regu
larność. Regularność tę  uwidocznia znaj
dowanie organizmów. W pokładach lo
dowcowych epok dawnych organizmów 
niema, natomiast w pokładach z tegoż 
czasu od lodowcowych oddalonych znaj
dują się ślady obfitej flory i fauny. Taka 
regularność zniewala do szukania wspól
nej przyczyny okrywania się znacznych 
przestrzeni ziemi lodowcami w rozmaitych 
epokach jej życia.

Pod koniec epoki węgla kamiennego 
Afryka południowa była połączona lądem

z Indyami wschodniemi. Ląd ten, zwany 
Gondwana, w późniejszej epoce zanurzył 
się w oceanie, jako reszta po nim pozo
stały Madagaskar i Cejlon. Wówczas lo
dowce przykryw ały  całą tę przestrzeń 
włącznie z Australią; klimat był tutaj po
larny, w tymże czasie flora i fauna kra
jów polarnych, naprzykład Szpicbergu, 
wskazuje klimat tropikalny. Analogiczne 
zjawisko obserwujemy w ostatniej epoce 
lodowcowej: kiedy Europa północno-za
chodnia była pod lodem, w Syberyi wscho
dniej żyły tygrysy , antylopy i najbar
dziej charakterystyczne zwierzę tego cza
su, mamut, wprawdzie okryty grubą, gę
stą wełną jak zwierzęta północy, ale od
żywiający się roślinami południowemi. 
Ogromna ilość znalezionych mamutów 
świadczy, że fauna południowa trw ała  we 
wschodniej Syberyi długo. Po odnalezie
niu i zbadaniu śladów olbrzymich lodow
ców afrykańsko-indyjskich została obalo
na dotąd istniejąca hypoteza o jednostaj
nie gorącym  klimacie na całej powierz
chni ziemi podczas epok dawnych. Już  
Neumayr dowiódł, że różnicowanie się 
k lim atu istniało w czasie jurajskim, ba
dania zaś pozostałości lodowcowych z epok 
wcześniejszych obaliły twierdzenie o je- 
dnostajności klimatu na całej powierzchni 
z powodu wewnętrznego ciepła ziemi, k tó
rej stwardniała skorupa dawniej była cień
sza niż obecnie. Zróżnicowanie się klima
tu istniało w najwcześniejszych epokach 
ziemi, a jej ciepło wewnętrzne od chwili 
utworzenia się skorupy stałej przestało 
wpływać na klimat powierzchni. Dzisiaj 
słońce dostarcza powierzchni ziemi w cią
gu jednego dnia tyleż ciepła, co wnętrze 
ziemi w ciągu 7 lat.

Jak  wytłumaczyć znajdowanie się po
zostałości lodowcowych, rozmieszczonych 
w rozmaitych epokach na rozmaitych sze
rokościach geograficznych podług pewne
go planu? Odpowiedź wypada niezwykle 
i paradoksalnie, jednak przemawia za nią 
wiele danych: należy przypuszczać, że 
w dawnych epokach, jak i dzisiaj lodow
ce tworzyły się koło biegunów, na rów
niku zaś była obfita roślinność; wobec 
niezmiennej pozycyi biegunów i równika 
skorupa ziemska posuwała się po wnętrzu
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i coraz to 'inne części powierzchni p rze
chodziły kolejnie przez bieguny i ró
wnik. Na mocy pomiarów szerokości geo
graficznej mamy prawo przypuszczać, że 
cały kontynent europejski posuwa się, t. j. 
szerokość geograficzna się zmienia. Da
wniejsze dokładne pomiary szerokości geo
graficznej Wiednia wskazywały 48° 12', 
późniejsze tylko 48° 10'. To samo napo
tykam y i w wielu innych miejscach E u
ropy. Że szerokość geograf, wielu pun
któw Europy, gdzie można dokonywać 
dokładne pomiary, naprz. w obserwa- 
toryach astronomicznych, podlega waha
niom peryodycznym — jes t  to fakt bez
sporny. Znacznie trudniej ustalić pomia
rami stałą zmianę z powodu krótkiego 
czasu, w ciągu którego dokonywano po
miarów, wobec niezmiernej długości ist
nienia naszej planety. Niemożność ustalę-1 
nia posuwania się skorupy ziemskiej po
miarami geodozyjnemi wynagradza wiele 
innych zjawisk dostępnych naszej obser- 
wacyi.

Czy możliwy jes t  taki ruch skorupy 
ziemskiej? jakie siły wywołują go? jakie 
są jego ślady? — są to pytania, na które 
geologia sama nie jes t  w stanie odpowie
dzieć, należy sięgnąć do innych gałęzi 
wiedzy.

Mówiąc o ruchu skorupy ziemskiej, na
leży wejrzeć w jej mechanikę i poznać 
te siły, którym ona podlega. Skorupa 
ziemska nie jes t  czemś jednolitem, jest 
ona podzielona przez szpary na wiele ol
brzymich brył, które mogą poruszać się 
samodzielnie; wiadomo naprz., że olbrzy
mia część skorupy ziemskiej, obejmująca 
półwysep Skandynawii, Finlandyę i całą 
północną część Rossyi, zwolna lecz stale 
podnosi się do góry, gdy w innych częś
ciach Europy zjawisko to nie istnieje. 
Skorupa ziemska pływa na wnętrzu zie
mi tak, jak  lód pływa na wodzie i pod
lega prawom hydrostatyki. Pływać na 
owem wnętrzu skorupa ziemska może, bo 
jest od niego lżejsza. Ciężar jej właści
wy nie przechodzi 2,7, a ciężar właściwy 
kuli ziemskiej wogóle wynosi 5,5; możli- 
wem jest to tylko w razie, jeżeli wnętrze 
jest znacznie cięższe. Im dalej od powierz
chni, tem wnętrze posiada w sobie wię

cej metali, a wśród nich w przeważającej 
ilości żelaza. Wiadomo, że lawy stale 
czynnych wulkanów, a więc wypływające 
z większej głębokości, posiadają więcej 
żelaza, niż lawy pochodzące z wulkanów 
wybuchających rzadko. Za obfitością me
tali, a śród nich żelaza w ilości przewa
żającej w głębiach ziemi przemawia obfi
tość żelaza w meteorytach, które są k a 
wałkami dawniej istniejących jako całość 
ciał niebieskich, przemawiają również w y
niki analizy widmowej, która odnalazła 
mnóstwo metali, a najwięcej żelaza na 
rozmaitych ciałach niebieskich. Wierzy
my dzisiaj w jedność pochodzenia ciał 
wszechświata i winniśmy fakty spostrze
żone na innych ciałach niebieskich sto
sować z odpowiedniemi zastrzeżeniami i do 
naszej planety.

Posuwając się od powierzchni ziemi 
w głąb, napotykamy coraz wyższą tempe
raturę; wprawdzie bezpośrednio możemy 
skorupę ziemską obserwować na głęboko
ści zaledwie dwu kilometrów, ale w zja
wiskach geologicznych, jak  wylewanie się 
lawy, mamy dowód wzrastającej tempera
tury. Na pewnej głębokości materyał sko
rupy ziemskiej winien być w stanie pla
stycznym, jeszcze głębiej w stanie płyn
nym x).

Skorupa ziemska przez szpary podzie
lona na bryły pływa na wnętrzu i wobec 
tego zrozumiałą jest  dla nas możliwość 
jej ruchu w kierunku promienia ziemi. 
Takiemi ruchami są trzęsienia ziemi, pod
noszenie się jednych przestrzeni, obniża
nie się innych. Pierwszym impulsem do 
ruchu wnętrza płynnego jest jego styg
nięcie, ruch ten wywołuje ruch samej 
skorupy.

A więc ruch skorupy ziemskiej jest  
w kierunku promienia ziemi. Czy możli
wym jest ruch w kierunku do powyższe
go prostopadłym, t. j. czy możliwem jest 
posuwanie się całych kontynentów od 
bieguna do równika, a od równika do 
drugiego bieguna? Dla wyjaśnienia zja
wisk lodowcowych na rozmaitych punk-

‘) Porówn. jednak  co do tego rozprawę prof. 
inż. L. Jaczewskiego O stanie term icznym  po
wierzchni ziemi, W szechświat, t. XXIV, str. 465,483.
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ach ziemi niezbędnem jes t  stwierdzenie 
możliwości takiego właśnie ruchu, t. j. 
przechodzenia rozmaitych punktów po
wierzchni ziemi przez bieguny.

Skorupa ziemska podlega działaniu siły 
ciążenia i siły odśrodkowej. Pierwsza 
wskutek jednakowego przyciągania wszy
stkich cząstek kuli ziemskiej do jej środ
ka usiłuje nadać ziemi kształt idealnie 
kulisty, druga usiłuje utrzymać niezmien
nym kierunek osi ziemi i zrównać wszel
kie wyniosłości i zagłębienia na powierz
chni; pod jej działaniem muszą one posu
wać się czy do bieguna czy też równika, 
ażeby środek ciężkości ziemi i kierunek 
jej osi pozostały niezmiennemi a cały sy
stem utrzymał się w równowadze. Sile 
odśrodkowej najwięcej pola do działania 
dostarcza kurczenie się ziemi wskutek 
stygnięcia, co tworzy góry, wyniosłości, 
zagłębienia.

W yobraźmy sobie kulę (rys. 1), której 
wewnętrzna część A  jest masywna, a B  
pusta, i B  musi ślizgać się po A; do B

przymocowane są małe kule C i  C1. Pod
czas ruchu wokoło osi Z Z  siła odśrodko
wa m  działająca na C daje się „rozłożyć 
na siły p  i n; siła p działająca w kierun

ku promienia zostaje zobojętniona przez 
siłę ciążenia do środka, pozostaje siła n, 

k tóra będzie posuwać C ku li- 
nji XX. To samo stosuje się do 
C. Pod działaniem n i n kule 
C i C' winny znaleść się na li- 
nji XX, jak  wskazuje rys. 2.

W yobraźmy sobie, że C i C  
położone są symetrycznie do 
równika X X  z jednej strony osi 
jak  wskazuje rys. 3. W  tym 
wypadku siły m i m ' wywołują 
ciśnienie w kierunku równika, 
rozkładają się bowiem na p i n, 
p' i n'-. p i  p ’ ulegają zoboję
tnieniu przez siłę ciążenia do 

l  środka, pozostają n i n \  które
1 poruszają kule C i C’ do rów

nika.
Nie tylko teoretyczne rozumo

wanie wskazuje ciśnienie do rów
nika; możemy je  obserwować 
w naturze. W  wielu kamienio
łomach amerykańskich spostrze
żono, że płyty po wyjęciu ich 
ze skały macierzystej raptownie 
wydłużają się i to wydłużanie 
dochodzi Yiooo długości płyty, 
przytem płyty wydłużają się 
w kierunku północno-południo-
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wym, a nie w zachodnio-wschodnim. Od
słaniając świeże warstwy płyt, górnicy 
spostrzegają ich łukowe wygięcie, wywo 
łane przez ciśnienie boczne również w kie
runku północno-wschodnim. Jeśli wyobra
zimy sobie, że C i C  są to unoszące się 
nad powierzchnią oceanu kontynenty, to, 
mając na uwadze wywołane przez siłę od
środkową ciśnienie do równika, zrozumie
my tworzenie się pasm górskich równole
gle do równika.

Przy końcu epoki mezozoicznej i pod
czas trzeciorzędowej siły górotwórcze naj
bardziej były czynne w paśmie otaczają- 
cem ziemię wokoło. Do pasma tego na
leżą: Atlas, Kordyliery południowe, hisz
pańskie Pireneje, Alpy, Apeniny, Karpa
ty, góry Bałkańskie, Krym, Kaukaz, góry 
Azyi Mniejszej i Armenii, wyniosłość Ira
nu, Hindu-Kusz, Pamir, Tian-Szań i Kuen- 
Łuń, Himalaje, Tybet, łańcuchy górskie 
Indyj, Malaki. Jeśli przez to pasmo prze
prowadzimy linię tak, żeby po obu jej 
stronach pozostały równe jego części, to 
taka  linia podzieli glob ziemski na dwie 
prawie równe półkule. A jeśli uprzytomni- 
my sobie, że flora i fauna pokładów trze
ciorzędowych Alp była tropikalną, to bę
dziemy bliscy przypuszczenia, że w owej 
epoce w pobliżu tego pasma przechodził 
równik, a od tego czasu skorupa ziemska 
przesunęła się. Prawidłowość w układzie 
gór analogiczna w epoce trzeciorzędowej, 
t. j. w postaci pasma otaczającego zam- 
kniętem kołem kulę ziemską, występuje 
i w epokach dawniejszych, chociaż tru
dniej ją  uwidocznić, bo jedne pasma gór
skie w ciągu setek tysięcy lat zostały 
zniszczone przez procesy destrukcyjne^ 
inne zniknęły pod powierzchnią ziemi, pod 
pokładami epok późniejszych lub też znaj
dują się na dnie oceanów.

Dane paleontologiczne t. j. organizmny 
zwierzęce i roślinne, znajdowane w pokła
dach, decydują zupełnie stanowczo w spra
wie wyświetlenia stosunków klimatycznych 
dawnych epok. Organizmy są najbardziej 
czułe na zmianę zewnętrznych warunków 
istnienia. Zwierzę nieposiadające oczu 
jest niewątpliwie mieszkańcem przestrzeni 
ciemnych, niezabezpieczone od zimna m o
że być tylko mieszkańcem kraju ciepłego.

Kędy dawniej przechodził równik i gdzie 
były bieguny — na te pytanie najlepszą 
chociaż pośrednią odpowiedź znajdujemy 
w paleontologii. Organizmy epok da
wnych — są to skamieniałości; w jak ich  
warunkach one istniały odgadnąć trudno 
bo z części miękkich nie pozostaje ani? 
śladu; jednak  w dzisiejszej florze i faunie 
znajdujemy organizmy pokrewne tamtym 
i ze sposobu życia dzisiejszych możemy 
wnioskować o sposobie istnienia ich kre
wniaków z epok dawniejszych. Korale 
budują ogromne góry wapienne w ocea
nie, gdzie tem peratura nie spada niżej 
18—20°. Znajdowanie korali w pokładach 
dawniejszych jest najlepszym dowodem, 
że m iejsca 'te  w owym czasie były poło
żone w pobliżu równika. Dzisiaj w pasie 
zwrotnikowym istnieje około 20 tysięcy 
gatunków roślin wyższych, w krajach 
przylegających do morza Śródziemnego 
7 tysięcy, na Grenlandyi zaledwie 400; 
natomiast mchy, w pasie zwrotnikowym 
znajdują się w ilości minimalnej i ilość ta  
zwiększa się w miarę zbliżania się do pa
sa polarnego. Z około 300 rodzin zwie
rząt kręgowych 134 żyje wyłącznie w pa
sie tropikalnym, pozatropikalnych jest 25 
rodzin a 129 wspólnych. W rozmieszcze
niu organizmów w dawniejszych pokła
dach odnajdujemy analogię z rozmieszcze
niem pasm górskich i w tem mamy po
twierdzenie przesuwania się skorupy ziem
skiej. Naprzykład, na początku epoki 
trzeciorzędowej korale budowały rafy 
w Alpach, Pirenejach, pod koniec jej prze
sunęły się na południe. Wnioskujemy 
stąd, że w epoce trzeciorzędowej Alpy 
i Pireneje były w pobliżu równika. Sa
mo znajdowanie się organizmów, a na
wet prawidłowość ich rozprzestrzenienia 
nie mogą być dowodem posuwania się 
skorupy ziemskiej. Staje się to dowodem 
w połączeniu z innemi zjawiskami. Dwie 
epoki najbardziej wyróżniają się pod 
względem rozwoju organizmów: syluryj- 
ska i węglowa. W  pierwszej na po
wierzchni ziemi zjawiło się mnóstwo g a 
tunków i rodzin fauny, w drugiej nie
zmierna obfitość flory. Obie te epoki 
rozstrzygają w zajmującej nas kwestyi 
posuwania się skorupy ziemskiej. Mnóstwo
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organizmów znajdujemy w pokładach sy- 
luryjskich Ameryki północnej na dale
kiej północy, gdzie dzisiaj “średnia tem pe
ratura  stycznia wynosi—35°. O warun
kach życia tak  od nas7_oddalonych orga
nizmów trudno powiedzieć coś pewnego, 
jednak  znajdujemy m iędzy niemi i k orale, 
których  dotąd nie znaleziono nigdzie 
w klimacie zimnym. ~ T e  części Ameryki 
północnej, obfite w skamieniałości, gdzie 
zresztą znajdujemy ruiny dawnych pasm 
górskich —j s ą  to Jniejsca znajdujące się 
w owym czasie w pobliżu równika. 
W  epoce węglowej na miejscu obecnego 
oceanu Indyjskiego był kontynent, z któ
rego do dzisiaj zachowały się tylko szczą
tki. Jeszcze ttw epoce dewońskiej była 
na nim obfita tropikalna roślinność, na 
początku epoki węglowej na tym  konty
nencie ukazały się rośliny północne, po
łudniowe wyginęły, wreszcie na początku 
epoki węglowej zginęły i północne; cały 
kontynent został przykryty  przez lodo
wiec i w pokładach lodowych Afryki po
łudniowej i Madagaskaru nieVznajdujemy 
żadnych organizmów, przyczyną tego by
ło przesunięcie* się tej części powierzchni 
ziemi^do bieguna.

Wyłożona tutaj w zarysie hypoteza 
o zależności epok lodowych od posuwania 
się skorupy ziemskiej wymaga do swego 
ugruntowania licznych i wielostronnych 
badań. Ogromne^przestrzenie naszej pla
nety, skąd można byłoby czerpać dowo
dy, są albo wcale jeszcze nie zbadane, 
albo też badanie ich je s t  w fazie począ
tkowej.

Hypoteza ta  zyskuje na prawdopodo
bieństwie nie tylko przez dowody bezpo
średnie, ale również pośrednio przez to, 
że znane hypotezy kosmiczne i telury- 
czne o epoce lodowcowej podległy suro- ' 
wej kry tyce  i okazały się niewystarcza- 
jącemi dla wytłumaczenia przyczyn okry
wania się lodowcami ogromnych przestrze
ni w rozmaitych miejscach podczas ro
zmaitych epok życia naszej planety.

War,ław Jacuński.

JA N  DR1ESCH.

SYSTEM ‘BIOLOGII.

(Dokończenie)

Musimy przyznać, że zagadnienia z dzie
dziny nauki o przemianie materyi, aczkol
wiek niem niej ważne, stoją jednak dopie
ro na drugiem miejscu poza zagadnienia
mi powstawania form, a to dla tego, że, 
jak  gruntowne wniknięcie w przedmiot 
przekonać nas może, materya, jak  ją  che
micznie pojmujemy nie może stanowić 
istoty życia. Nauka o przemianie materyi 
bada więc zawsze zjawiska drugorzędne.

Istotą pojęcia materyi, czy to chemicz
nego związku, czy pierwiastku jest jedno
litość m asy w przestrzeni; mamy tyle i t y 
le kilogramów żelaza lub kwasu siarcza- 
nego, które jednolicie zajmują pewną prze
strzeń. Podstawą istoty żywej jest typo
we uporządkowanie specyalnych różnorod
ności; niema racyi mówić o tylu a tylu 
kilogramach „orła”, „lwa” lub „dżdżowni
c y ”. W. tem leży już wskazówka do od
rzucenia pojęcia „substancyi żywej”, lub 
„materyi żywej”. Odrzucając jednak  to 
pojęcie, odbieramy zarazem nauce o prze
mianie materyi jej główne zagadnienie. 
Jeżeli odrzucimy dalej jako bardziej do 
badania opisowego należące wstępne ba
dania nad specyficzną funkcyą gruczołów, 
je l ita  lub nerek, to jako  główny przed
miot nauki o przemianie materyi pozo
staje oddychanie. Oddychanie w najogól- 
niejszem znaczeniu tego słowa polega na 
rozkładaniu pewnych związków organicz
nych, w celu zyskania zapasów świeżej 
energii; połączone jest z utlenieniem roz
łożonych części. Utlenienie to nie wymaga 
koniecznie wolnego tlenu z powietrza; bez 
dostępu tegoż nawet zwierzę może od 
dychać przez pewien przeciąg czasu; jest 
to zjawisko, które nazywamy oddycha
niem wśród-cząsteczkowem; pewne bak- 
te rye  t. zw. anaeroby oraz pasorzyty we
wnętrzne zupełnie nie potrzebują tlenu 
wolnego. Tlen potrzebny do procesów 
utleniania pobierają ze składników swego 
własnego ciała. Wśród tych  zjawisk wy
jaśnienia bliższego czeka jeszcze wszyst
ko, co nosi piętno czynności regulacyjj
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nych, t. j. czynności wyrównywujących 
wywołane w organizmie zaburzenia.

Dziwnem się zdaje, że u zwierząt wyż
szych odjęcie tlenu powoduje śmierć. 
Oczekiwaćby raczej można zahamowania 
czynności życiowych, do których oddy
chanie dostarcza energii. Prawdopodobnie 
więc w czasie przemiany materyi powsta
ją  pewne produkty, które muszą zostać 
spalone jeśli nie mają działać trująco. 
Oddychanie miałoby więc dwa „cele”: do
starczanie energii i usuwanie produktów 
szkodliwych.

Je s t  rzeczą niemożliwą ostro odgrani- 
niczyć oddychanie od innych przemian 
w organizmie, które również prowadzą do 
zdobycia energii, jak  to zachodzi w wielu 
rozkładach. Najlepiej jest ująć wszystkie 
te zjawiska razem jako proces przemiany 
materyi. Nauka o odbudowującej t, j. 
o asymilacyjnej przemianie materyi sta
nowiłaby drugą część ogólnej nauki o prze
mianie materyi. Tutaj należałoby wszyst
ko, co wiemy o znaczeniu pokarmu dla 
tworzenia stę części organicznych: jak  po
wstają części składowe ciała organiczne
go ze składników doprowadzonego poży
wienia, jak  się łączą i co pozostaje jako 
odpadki nieużyteczne? To są pytania  za
sadnicze.

Obok nich jednak występują zagadnie
nia charakteru czynności regulacyjnych, 
jeżeli zwrócimy uwagę na skutki nadmia
ru dostarczonego pokarmu lub działanie 
braku pokarmu t. j. głodu. Zdolność re
gulująca organizmu jest olbrzymia, naj
pierw pobiera on t. zw. „zapasy” następ
nie tkanki, przyczem najmniej potrzebne 
najpierw, najważniejsze na końcu. Przy- 
tem jes t  rzeczą jasną, że w stadyum gło
du nietylko asymiiacya, lecz i oddycha
nie, zwłaszcza przez wzgląd na produkty, 
które są do oddania przeznaczone, wym a
ga regulacyi. Ponieważ nie przyjmujemy 
istnienia substaneyi żyjącej, jest  więc rze
czą jasną, że organizm z pewnych zna
nych materyj organicznych buduje inne, 
a nie rozkłada i syntezuje jednę ogólną 
materyę. Organizm dostarcza wszystkie
go czego mu potrzeba. Jakiem i środkami 
dostarcza on tego wszystkiego? Jasną  jest 
rzeczą, że to pytanie moglibyśmy już z a 

dać wcześniej, gdy była mowa o ogólnej 
przemianie materyi, k tóra również polega 
na poszczególnych procesach i podlega 
regulacyi. Odpowiedź dla obu tych  części 
będzie jednakowa.

Orzec mianowicie trzeba, że „organizm”, 
a raczej to coś kierujące nim, zapomocą 
środków nieznanych, odbudowuje i odtwa
rza swe składniki, że przytem jednak po
sługuje się t. zw. fermentami i zasadą 
chemićzną „katalizy”.

Zjawisko katalizy, które obecnie wysu
nęło się na pierwszy plan zagadnień che
micznych i fizycznych, polega na tem, że 
przez dodanie nieznacznych ilości pewnych 
materyj mogą nastąpić procesy chemiczne 
wielkiej doniosłości, któreby bez tego do
datku albo wcale się nie odbywały albo 
tylko bardzo powoli. Dziedzina katalizy 
jest jedną z najtrudniejszych, musimy więc 
zadowolić się tą  krótką wzmianką i musi 
wystarczyć wiadomość, że w wielu w y
padkach organizm posługuje się kataliza
torami.

Kładę specyalny nacisk na fakt, że fer
menty zawsze są tylko środkami, któremi 
się posługuje to coś kierujące w organiz
mie, nigdy natomiast samodzielnie tej prze
miany materyi nie sprawiają, gdyż tworzą 
się w organizmie i to tam  gdzie ich po
trzeba. Tworzenie się ich jest więc pro
cesem życiowym. Jeżelibyśmy obok tych 
dwu głównych części teoryi przemiany m a
teryi chcieli postawić trzecią, to musiała
by nią być nauka o anty toksynach t. j. 
o odtrutkach. Zdaje się rzeczą pewną, że 
organizm, przynajmniej zwierząt wyższych 
może przeciw każdej truciznie organicz
nej, przeciw każdemu obcemu białku,^wy
tworzyć odtrutkę. P ew ne 'w y ją tk i  i 'o g r a 
niczenia nie zmieniają znaczenia zasadni
czego tego faktu, którego zbadanie jes t  
jeszcze w toku.

Mamy tu  zdolność regulacyjną organiz
mu w najczystszej formie. Zdaje~m i się, 
że słusznie można nazwać tę trzecią część 
nauki o przemianie materyi nauką o prze
mianie ochronnej.

** *

Nauka o ruchach organicznych dlatego 
jes t  dla nas ludzi najważniejszą, że czło
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wiek i jego czyny są jej przedmiotem. 
Nie jes t  ona jednak „psychologią”, k tóra  
w ścislem znaczeniu tego słowa nie jest  
nauką przyrodniczą, ale nauka o ruchach 
jako wiedza biologiczna obejmuje w szys t- , 
ko, co wiemy o ruchach organicznych ■; 
i do jej dziedziny należą również te  po
ruszające się ciała organiczne, k tó re  na
zywamy ludźmi.

Nauka o ruchach zaczyna podobnie jak 
fizyologia form od zbadania elementarnych j 
środków ruchu. Ruch protoplazmy na-i 
giej, kurczenie się mięśni podlegają tu  roz-: 
trząsaniom analitycznym, z drugiej strony 
za przedmiot badań służy przewodzenie: 
nerwowe ze wszystkiem co do niego na
leży, powstają pojęcia pobudzenia, zaha
mowania, „tonus” i t. d.

Ruchy organiczne powstają pod wpły-; 
wem czynników świata zewnętrznego.: 
Rodzaj i istota tych czynników i wpły
wu przez nie wywieranego stanowi przędą 
miot badań drugiej części nauki o ruchach 
zwierzęcych; używając terminologii now
szych fizyologów nazwiemy tę naukę| 
nauką recepcyi. Tu należy przedewszyst- 
kiem to, co nazywamy fizyologią zmy
słów, gdyż przecież rodzaj i stopień roz-: 
woju organów zmysłów wpływa stano-; 
wczo na rodzaj i różnorodność pobudek, 
jakim  podlega organizm.

Kiedy znamy już elementarne środki 
ruchu i organy przyjmowania wrażeń, 
możemy przejść teraz do trzeciej części,1 
mianowicie do nauki o potencyi „orga
nów centralnych”. Rozumie się, że z ba
dań przedwstępnych musi już  wypływać; 
przeświadczenie o istnieniu takich orga
nów centralnych, t. j. mózgu i rdzenia 
przedłużonego.

Teraz ujrzymy wyraźnie, ile analogij 
nasuwa nauka o ruchach dla fizyologii 
form; tam  również głównym przedmiotem! 
była potencya i jej podział.

Doświadczenie było nader pomocne 
w badaniu lokalizacyi czynności mózgo
wych, a mianowicie usuwanie pewnych 
części mózgu. Doświadczenie wykazało, 
że tu, również jak  w razie usuwania częn 
ści zarodka, do pewnego stopnia inne czę-i 
ści mogą objąć funkcyę party i usuniętej, 
są jednąk naruszenia, których wynagro

dzić niepodobna. Pozytywna część do
świadczenia jes t  dla teoryi cenniejsza.

Nauka o typie przebiegu reakcyi wy
pływa z poprzedzających części, badamy 
tu  związek między typowemi pobudkami 
a reakcyami na nie.

Badanie rozpoczynamy od organizmów 
najniższych, a więc protozoów i białych 
ciałek krwi (fagocytów), które z wielką 
korzyścią dla osobnika żyją w jego orga
nizmie. Pobudki i reakcye są tu natury 
bardzo prostej; idzie tu  o ruchy prosto
liniowe pod wpływem bodźców świetl
nych, cieplnych lub chemicznych. Jedy
ną komplikacyę wprowadza tylko poję
cie nastroju: wedle okoliczności ten sam 
organizm może być nastrojony „pozyty
w nie11 lub „negatyw nie1*, t. j. może się 
zwracać do źródła pobudki lub od niego 
oddalać.

Dalej idzie badanie „odruchów“, aż 
wreszcie przechodzimy do instynktu. Tu 
nie możemy rozstrzygnąć, czy dają się 
one zupełnie podciągnąć pod ustalone nie
zmienne refleksy, ale możemy zbadać, czy 
instynkty  powstają dopiero z kompleksu 
pobudek, czy też pobudki pojedyńcze mo
gą instynkt pobudzić. Gdyby przypadek 
pierwszy był prawdziwym, to nauka o in
stynkcie byłaby podstawą i dowodem 
„autonomii życia“. W  przeciwnym razie 
dowodu takiego dostarcza badanie anali
tyczne czynów człowieka i zwierząt wyżej 
uorganizowanych. To, co popularnie na
zywamy ,.pamięcią“ lub „doświadczeniem", 
jest  najistotniejszą podstawą czynów czło
wieka; zbadanie jej jednak nie leży w za
kresie tego metodologicznego szkicu. Przez 
analizę czynów dosięgamy najwyższego 
zagadnienia nauki o prawach życia zwie
rzęcego.

** *

Tak się przedstawia jedna z części 
głównych zoologii prawdziwej: pełny
obraz, prawdziwe usystemizowanie tego, 
co może być zbadano w zakresie praw 
życia zwierzęcego i co zbadane zostało; 
czyż nie byłoby godne życzenia, aby pod 
mianem zoologii ogólnej ten  właśnie o- 
braz jako  całokształt uczącemu się był 
przedstawiony? Czy w takiej formie zo
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ologia nie stałaby się nawet nie dla fa
chowca środkiem wykształcenia prawdzi
wym i niezbędnym?

tłum. J. Młodowska.

G. L 0 I S E L.

R O Z W Ó J POGLĄDÓW , 
DOTYCZĄCYCH 

F U N K C Y J  P Ł C I O W Y C H .

O d  c z a s ó w  s t a r o ż y t n y c h  d o  
XVIII-g o s t u l e c i a .

Z chwilą gdy umysł ludzki doszedł do 
pewnego stopnia rozwoju, odkąd człowiek 
zaczął zastanawiać się nad zjawiskami na
tury, jednym  z głównych problematów 
psychicznych, które zaczęły zajmować je 
go umysł, było bezwątpienia zagadnienie: 
dotyczące jego pochodzenia.

Pierwszą odpowiedź w tej kwestyi da
ją  mitologie i religie. W szystkie z uwiel
bieniem odzywają się o swych bóstwach 
tworzących: w Persyi czczono Anahitę, 
Anaitę lub Anaitisa, w Egipcie — Izydę 
k tóra potęgą miłosną ożywia swego mał
żonka i pobudza go do poczęcia boskiego; 
rodzenia; w Grecyi — Afrodytę, powstałą 
z piany morskiej, w Rzymie — Yenus, 
w Babylonie—Mylittę, w Eenicyi—Astar- 
tę. W szystkie te  bóstwa podług pojęć 
ówczesnych kierowały niewyczerpaną pło
dnością natury; niedające się opisać cza-' 
ry, jakie odnajdujemy studyując te mi
ty, t łumaczą nam, dlaczego człowiek tak 
długo zadawalał się temi naiwnemi wie
rzeniami.

Tymczasem, nie bacząę na kapłanów, 
którzy zazdrośnie strzegli owych mitów,; 
myśliciele, badając istotę powstania ro
dzaju ludzkiego, zapytywali, jaka rola po
szczególnie przypada w akcie rodzenia na 
mężczyznę i kobietę; starali się dociec, 
jakim 'sposobem z chwilowego połączenia 
tych dwu osobników może powstać nowa 
istota.

I. M y ś l i c i e l e  g r e c c y .
Musimy cofnąć się wstecz aż do czasów 

Hipokratesa, a więc do V-go stulecia

przed erą ehrześciańską, by odszukać 
pierwsze poglądy na funkęye płciowe.

Podług sławnego lekarza z wyspy Kos 
mężczyzna i kobieta dostarczają płynów 
nasiennych, które pochodzą ze wszystkich 
części ciała, a szczególnie z głowy, umiej
scawiają się w jądrach męskich i żeńskich, 
gdzie podlegają pewnemu przerobowi. Każ
de takie nasienie, jak  ojca tak  i matki, 
składa się z dwu substancyj: jednej silnej, 
cechującej płeć męską, drugiej słabej, 
charakteryzującej żeńską. A zatem podług 
Hipokratesa tworzenie się płci można wy
tłumaczyć niezmiernie łatwo: jeżeli pod
czas spółkowania połączą się części „sła
be” dwu ciałek rozrodczych, powstanie 
zarodek płci żeńskiej; jeżeli, przeciwnie, 
będą to części „silne”, zrodzi się osobnik 
płci męskiej. Oto przyczyna, dodaje Hi- 
pokrates, dla której niektóre kobiety ro
dzą z pierwszego małżeństwa tylko chłop
ców, z drugiego zaś tylko dziewczynki.

W  niespełna sto lat po Hipokratesie 
występuje z zupełnie odmienną teoryą 
Arystoteles. Twierdzi on, że kobieta nie 
dostarcza żadnego płynu nasiennego, daje 
natomiast tylko materyał, który winien 
Służyć do tworzenia się płodu; materya- 
łem tym  ma być krew menstrualna. Ja ja  
nie grają tu  żadnej roli. Mężczyzna dostar
cza tylko płynu nasiennego, którego zna
czenie w powstawaniu nowego osobnika 
polega na daniu formy substancyi pocho
dzącej od drugiej płci. To, co pochodzi 
z nasienia, mówi on, jes t  rodzajem ducha, 
otoczonego materyalną powłoką, jest 
czemś podobnem do ognia prometejskiego, 
k tó ry  ożjw ił machinę, przeznaczoną d j  
życia; inaczej mówiąc, kobieta dostarcza 
marmuru, nasienie pełni powinność sny
cerza, a płód jes t  posągiem, pochodzącym 
z tego skojarzenia się płci.

Arystoteles zaliczał nasienie do „wy
dzieliny, ostatniego etapu przerobu ma
teryi (t. j. krwi), która ma własność two
rzenia ciał podobnych do tego, które je 
wytworzyło”. Ma ono podług Arystotele
sa zawsze kolor białawy; Arystoteles wy
stępuje energicznie przeciwko Herodotowi, 
który utrzymywał, że ludy Etyopii miały 
nasienie koloru czarnego.

Badaniem rozmnażania się zwierząt i ro
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ślin, rzecz prosta, zajmowano się jeszcze 
mniej. Nie domyślano się, naprzykład, że 
ii zwierząt koniecznym warunkiem rodze
nia jest  akt spółkowania; z drugiej stro
ny  sądzono, że nasienie człowieka lub 
zwierzęcia, padając na ziemię lub do w o 
dy, zachowuje tam  wszystkie własności 
zapłodnienia. Arystoteles przytacza w y
padek zapłodnienia kobiety podczas k ą 
pieli; kuropatwa, mówi on dalej, może być 
zapłodnioną, szybując w powietrzu nieCo 
niżej od samca; często wystarcza jej usły
szeć śpiew samca w chwili usposobienia 
do poczęcia, wchłonąć w siebie woń, k tó 
rą on z siebie wyzionie. Idee te  o czy - ; 
wiście miały tylko charakter przypusz
czeń. Lecz skoro widziano na wiosnę 
dziobiące się lubieżnie gołębie, łub też 
w czasie tarcia się ryby samice dążące 
za samcami, by połknąć p łyn  wypuszcza
ny przez nich, wolno było, rzecz oczywi
sta , widzieć w tych  zjawiskach rodzaj 
parzenia się czy też zapładniania przez 
jam ę ustną.

U roślin już od czasów Em pedoklesa 
znano różnicę płci. Wiedziano, że palma 
daktylowa żeńska musi połączyć się z mę
ską, żeby produkować owoce; to samo 
dotyczę drzew pistacyowych; o rozmna
żaniu się innych nic nie wiedziano.

Teofrastes i Dioskorydes, z k tó rych  
pierwszy żył w 200, drugi w 400 la t po 
Empedoklesie, zapewniają, że z wyjąt- 
ją tk iem  tych dwu wypadków płeć mę
ska nie odgrywa żadnej roli w akcie roz
rodczym roślin. Poglądy te, o czem prze
konamy się z dalszej części niniejszej 
rozprawki, u trzym ały się w botanice do 
18 stulecia.

Tym czasem już zaczęto domyślać się, 
że zwierzęta żyworodne (vivipares) mogą 
mieć jaja podobne do jajorodnych (ovipa- 
res). P lu ta rch  w jednem ze swych dzieł 
pisze: „Muszę was zapewnić, że pomimo 
najróżnorodniejszych gatunków zwierząt 
niema ani jednego, k tó ryby  nie powstał 
z ja ja ”. Hipokrates przytacza przypa
dek, dotyczący pewnej m uzykantki, k tó 
ra skacząc, upuściła ziarno podobne do 
jaja; był to podług niego pęcherzyk na
pełniony m ateryą  kłejowatą i mnóstwem

białych niteczek, które uważa za pierw
szy zaczątek dziecka.

Od Hipokratesa wszyscy lekarze rzym 
scy a następnie i średniowieczni mieli 
sposobność notować podobne,spostrzeże
nia, lecz w swych rozprawach nie posłu
giwali się słowem „jaje”, używali na to
m iast terminu: pęcherzyk, kulka, gruczo- 
łek. W  rzeczywistości jaje  obserwowane 
przez Hipokratesa było bardzo małym 
zarodkiem, otoczonym błonami. Nikt nie 
myślał jeszcze w tych czasach o powią
zaniu powstawania tych jaj z funkcyami 
jajnika, sądzono natomiast, że pochodzą 
one z macicy.

II. O d k r y c i e  j a j a  ż y w o -
r o d n y c h  i n a s i e n i a  m ę s k i e g o  

(XVII s t u l e c i e ) .
§ 1. Jaje zwierząt źyworodnych. P ierw 

szym bezwątpienia, kto powziął ideę, że 
gruczoły płciowe żeńskie mogą być miej
scem tworzenia się owych jaj, obserwo
wanych przez lekarzy, był w X V I s tu 
leciu kanonik katedry  w Modenie, Fal- 
lope; wr jednem  ze swych dzieł zapewnia 
on, że w rzeczywistości widział w tych  
organach malutkie pęcherzyki napełnione 
wodą. W  kilka lat później Laurens, le
karz Henryka 1Y, przedstawia na rysun
ku te  pęcherzyki, dodając, że stanowią 
one cechę odróżniającą jądra  żeńskie od 
męskich.

Po upływie niespełna stulecia, H arvey 
na podstawie badań, przeprowadzonych 
nad łaniami parku Windsorskiego, jako 
wierny uczeń Arystotelesa nie przestaje 
twierdzić, że funkcye rozrodcze odbywają 
się w macicy i od niej jedynie zależą; 
macica, twierdzi on, zapładnia się dzięki 
pewnego rodzaju wpływowi płynu na
siennego, n iec j  podobnie do tego, jak  
magnes obdziela żelazo własnościami ma- 
gnetycznemi, nigdy zaś nasienie męskie 
nie łączy się z żadną substancyą orga
nów żeńskich (rok 1651).

Po upływie kilku lat badania trzech 
młodych holendrów: Stenona nad psa
mi morskiemi, Grraafa (1672) i Sw^ammer- 
daina nad ssącemi posunęły dalej docie
kania poprzedników i już ściśle wykaza
ły, że gruczoły żeńskie są miejscem two-
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rżenia się jaj i winny od nich nosić mia
no jajników. Graaf głównie robił doświad
czenia nad królikami; widział on na po
wierzchni jajnika malutkie pęcherzyki, 
znane odtąd pod nazwą pęcherzyków 
Graafa. Prowadząc dalej swe badania, za
uważył on, jak  ja ja  te kierują się nastę
pnie do pochwy macicznej, stopniowo 
zwiększając swą objętość.

Oczywiście odkrycia te wywołały gło
śne protesty, gdyż większość myślicieli 
była  zahypnotyzowana poglądami staro
żytnych mędrców. J a k  głęboko była za
korzeniona ta  wiara, możemy sądzić cho
ciażby z tego, że jeszcze w r. 1657 uczo
ny przyrodnik i lekarz Jonston  wyraźnie 
zaznacza za Arystotelesem powstawanie 
gąsienic z roślin gnijących i rosy. Cieka
we są polemiki z tej epoki nadzwyczaj 
namiętnie prowadzone jak  przez jednę, 
tak  i drugą stronę. Np. w r. 1685 Drełin- 
court, początkowo lekarz wojsk Ludwika 
XIV, a następnie rektor uniwersytetu 
w Leydzie, ogłosił dzieło, w którem broni 
nanowo istnienia jaj u kobiet. Otóż w tem 
dziele zwalcza on wszystkie przeciwne 
poglądy, dając każdemu z ich autorów 
szyderczy epitet, charakteryzujący sposób 
myślenia danego badacza. Tak Fernela 
nazywa „Seminator”, gdyż lekarz ten  są
dził, że wszystkie stworzenia zawdzięcza
j ą  swe pochodzenie jedynie nasieniu męs
kiemu; Plazzoni otrzymuje miano „Pisto- 
r a ” (piekarz), uzależniał on bowiem roz
wijanie się zarodka ludzkiego od fermen- 
tacyi płynu nasiennego; Barbatus zowie 
się liąuator atąue fusor, gdyż wraz z kil
ku starożytnymi myślicielami utrzymywał, 
że dziecko rodzi się z krwi menstruacyj
nej; van Hoorne, który sądził, że przez 
zmieszanie się dwu płynów rozrodczych 
powstaje rodzaj zawiesiny, jako zaczątek 
zarodka, został nazwany handlarzem sera 
(Casaerius).

Tymczasem prawo Harveya: omne vi- 
vum ex ovo zjednywało sobie coraz wię
cej zwolenników. W krótce zostało doko
nane bardzo doniosłe odkrycie, które umo
cniło jeszcze bardziej przekonanie o zna
czeniu ja ja  żeńskiego w rozmnażaniu się 
istot żyjących. Odkryciem tem, dokona- 
nem przez 20-letniego genewczyka, Ch.

Bonneta, była partenogeneza, zaobserwo
wana przez niego w r. 1740 u mszyc. 
Odtąd można było rozumieć, zresztą zu
pełnie logicznie, że jeżeli ja ja  mogą roz
wijać się bez współdziałania nasienia 
męskiego, należy wnioskować, że ciała te 
zawierają w sobie i tylko w sobie zaro
dek życia. Potwierdzały ten pogląd rów
nież badania lekarza włoskiego, Malpi- 
ghiego, który zauważył, że ja ja  kur za
płodnionych nie zawierają w sobie nic 
nad to, co ja ja  niezapłodnione.

Bonnet, jak  i Malebranche, uznawał pre- 
egzystencyę płci, lecz nie w formie hy- 
potetycznych ciał prostych, rozsianych 
wszędzie przez Boga podczas stworzenia 
świata (panspermia). W edług niego, bo
ski Stwórca, tworząc jajnik, stworzył j e 
dnocześnie zarodki wszystkich osobników 
danego okresu (teorya syngenezy). W szy
stkie części roślmy lub zwierzęcia przy
szłego były już zatem stworzone w jed 
nej i tej samej chwili; znajdowały się one 
w formie einbryonalnej w każdym zarod
ku i dzięki odżywianiu się rosły, by w y
tworzyć dojrzałą postać (teorya ewolu- 
cyi). Teorya ewolucyi opierała się na fa
ktach bardzo łatwych do sprawdzenia. 
Swammerdam mógł też z całą dokładno
ścią opisać cały szereg zmian, jakim  pod
lega gąsienica, aż zamieni się w motyla. 
Zresztą, jak  słusznie zaznaczył Malebran
che, wystarczy stworzyć nasienie, by 
w niem znaleźć maleńką już w całości 
utworzoną roślinkę.

Bonnet szedł zawsze za doktryną A ry 
stotelesa, który chce, by „płyn m ęski” 
był tylko impulsem do rozwoju istoty 
uprzednio sformowanej; lecz uczony ten 
zarazem przypuszczał, że ten płyn jest 
również substancyą odżywczą, niezbędną 
do ostatecznego wykończenia budowy za
rodka. Pogląd ten  znajdziemy przedsta
wionym w ten  sam sposób bez przyto
czenia należnych dowodów i w X IX  st.

Punktem  słabym tego poglądu była 
trudność zrozumienia, w jak i  sposób w szy
stkie zarodki, stworzone na początku 
świata, mogły znajdować się zawarte 
w jajach osobników, zamieszkujących 
wówczas ziemię.

Sądzono, że Stwórca wkładał jedne z a 
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rodki w drugie. W  jajn iku  babki, mówi 
Haller, znajduje się zarodek nietylko cór
ki) lecz i wnuczka, prawnuczka i t. d. 
Było to tylko przypuszczenie; lecz Bon- 
net utrzymuje, że „ta hypo teza  jes t  je
dnym z najświetniejszych żwycięstw, ja 
kie rozum ludzki odniósł nad uczuciem ”.

Teorya ta, zresztą tak  genialnie pomy
ślana, w dzisiejszych czasach wydaje się 
nam nieco fantastyczną. Przypominają 
nam ją  jeszcze dzisiaj szczególnie nie
m ieccy przyrodnicy, dowodzący, że wszy
stkie części przyszłego zarodka istnieją 
już uprzednio w ja jku  w postaci cząste
czek, które, mówiąc nawiasem, nigdy zre
sztą nie są widziane. A zatem starożytną 
sprzeczkę owistów i spermistów można j e 
szcze i dzisiaj odszukać.

§ 2. Plemnik (1677 r.) Odkrycie plem
nika, dokonane w tym  czasie, pozyskało 
wziętość w nauce i stopniowo usunęło 
ja je  z piedestału, na którem umieściła je 
teorya poprzednia.

W sierpniu 1677 r. młody lekarz gdań
ski Ludwik Ham powziął myśl zbadania 
pod mikroskopem płynu „męskiego” 
u jednego ze swych chorych na rzerzącz- 
kę i znalazł malutkie ciałka ruchome, 
które utożsamił ze zwierzątkami. Zawia
domiony o tem znamiennem odkryciu 
Leeuvenhoek potwierdził badania Haina 
i zakomunikował to listownie Tow arzy
stwu królewskiemu w Londynie. Oto 
urywek listu, gdzie mówi o widzeniu się 
z Hamem: „Hic Dominus Ham  me secun- 
dum invisens, secum in lagenula v itrea  
semen viri gonorrhea laborantis sponte 
destilatum atulit, dicens se post paucissi- 
mas minutas animalcula viva in eo obser- 
vavisse quae caudata  et u ltra  24 horas non 
viventia” *).

Odkrycie to nabrało wielkiego rozgłosu 
w świecie uczonym; wszyscy chcieli wi
dzieć owe małe zwierzątka. Zaczęto ich 
szukać i znaleziono łatwo w nasieniu róż-

■) (W jegomość Ham podczas powtórnego wi
dzenia się ze m ną przyniósł ze sobą w małym 
flakoniku szklanym  nasienie, otrzym ane od czło
wieka, Chorego na rzerzączkę i mimowoli wydzie
lone, i oznajmił, że po kilku m inutach zauważył 
w tym płynie m nóstwo m alutkich zw ierzątek za 
opatrzonych w ogonki i u trzym ujących się przy ży
ciu tylko w ciągu 24 godzin

norodnych gatunków zwierzęcych. Wielu 
badaczy bujna fantazya zapędziła zbyt da
leko. Pod wpływem poglądów średnio
wiecznych alchemików starano się dopa
trzyć  w tych  zwierzątkach homunkulów.

Leeuvenhoek nawet zaczął segregować 
te  domniemane robaczki na męskie i żeń
skie. Haller opowiada w swej Fizyologii, 
że jedno z tych zwierzątek, będąc przy
padkowo pozbawione swej osłonki, dawa
ło możność dopatrzyć się w niem postaci 
ludzkiej, jakkolwiek bardzo małej, jedna
kowoż dość wyraźnej. Inni widzieli w na
sieniu osła zwierzątka o długich uszach, 
kurczątka a nawet już dobrze uformowa
nego w płynie męskim koguta.

Dla większości uczonych ówczesnych 
ciałka nasienne były to pierwsze istoty 
ludzkie, stworzone przez Boga w postaci 
zarodków przyszłych pokoleń. Ja ja  po
dług nich są to gniazda, w których owe 
małe stworzonka mogą znaleźć niezbędne 
do swego rozwoju pożywienie. Wśród 
zwolenników teoryi prefonnacyi byli 
i tacy, co zajmowali się obliczaniem, ile 
takich miniaturek ludzkich mieścić się m u
siało w jajnikach matki Ewy, aby w ystar
czyło ich na liczne pokolenia ludzkie aż 
do przypuszczalnego końca świata.

Taki więc był stan tej gałęzi nauki 
w końcu XVII st. i w początku XVIIl-go. 
F ryderyk  Kasper Wolf, k tóry  wkrótce 
(1759 r.) powołał do życia epigenezę 
z punktu widzehia embryologii, nie był 
jesfccze znany; doktryna Bonneta nabierała 
z każdym dniem coraz to więcej rozgło
su, poparta  ostatecznie przez Cuviera. 
Pomimo to spory jeszcze nie ustawały, 
gdyż spermiści z zapałem głosili, że p rzy
szły osobnik zawdzięcza całą swą naturę 
plemnikowi, w którym jako miniaturka 
je s t  zawarty.

III. P o w r ó t  d o  t e o r y j  h u m  o r a l 
n y c h  H i p o k r a t e s a

§ 1. B u f  fon  (1749 r.). Buffon wraz 
z ucżniem swoim ks. Needham zwalczał 
poglądy spermistów i owistów. Wraz 
z Empedoklesein i Demokrytem wierzył 
że płyn nasienny składa się z części 
składowych wszystkich naszych organów. 
Te cząsteczki odznaczają się skłonnością
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ku łączeniij się i organizowaniu; podług 
niego owe „zwierzątka nasienne” są to 
pierwsze skojarzenia tych cząstek jako 
składników anatomicznych przyszłego za
rodka. Są to ciałka ruchome, mówi on, 
które dzięki swej ruchliwości wpływają na 
ściślejsze połączenie dwu płynów—męskie
go i żeńskiego; zespolenie się tych płynów 
nasiennych jes t  nieodzownym warunkiem 
utworzenia się zarodka.

Oto mamy poglądy, które Buffon prze
ciwstawiał owistom. „Pęcherzyki, z k tó
rych składa się prawie cała substancya 
gruczołów żeńskich i które uważano do 
naszych czasów za ja ja  żyworodnych, są 
to tylko zbiorniki limfy, stanowiącej 
pierwsze stadyum tworzenia się płynu n a 
siennego”. A zatem Buffon zaznaczał 
z Hipokratesem i Galenem istnienie p ły 
nu nasiennego żeńskiego; wierzył on jesz
cze na podstawie ciekawych doświadczeń, 
do czego powrócimy niebawem, że ten 
płyn żeński zawiera zwierzątka nasienne 
we wszystkich szczegółach podobne do 
tych, jak ie  spotykam y w płynie nasien
nym  męskim.

Co dotyczę jaj, Buffon sądził, że są to 
ciałka organizowane nietrwałe i nie u tw o
rzone w jajnikach, przeznaczone do odży
wienia zarodka, który powstaje wskutek 
zmieszania się płynów męskiego i żeń
skiego.

Lecz najciekawsze są poglądy Buffo- 
na, dotyczące funkcyj rozrodczych, sta
nowią one bowiem pierwszą zasadniczą 
teoryę procesów seksualnych. Poglądy 
te jeszcze z tego względu są godne przy
pomnienia, że znajdujemy je mniej lub 
więcej wyraźnie zaznaczone w nowszych 
teoryach; zresztą, jak  zobaczymy, sam 
Buffon zapożyczył je  od Galena i Hipo
kratesa.

„Odżywianie i funkcye rozrodcze, mówi 
wielki przyrodnik francuski, są wspólnie 
w ścisłej zależności od pożywienia”. P o 
dług Buffona płyny nasienne tworzą się 
przez nadmiar materyi. W  ten sam spo
sób objaśnia on np. zjawienie się upięk
szeń w postaci rogów u jelenia, nazywa
jąc  to cechami płciowemi drugorzędnemi. 
O łączności między odżywianiem, wytwa
rzaniem się rogów, rują i rozmnażeniem

się tych  zwierząt mówi dalej Buffon co 
następuje.

Gdy zwierzę rośnie, odżywianie w pły
wa na rozrost i rozwój ciała i jedynie 
w tym  kierunku zostaje zużytkowane, nie 
pozostaje się zatem nic zapasowych czę
ści odżywczych, z których mogłaby po
wstać produkcya i sekrecya płynu nasien
nego; dla tego też młode zwierzęta nie są 
zdolne do płodzenia. Lecz gdy nadejdzie 
-kres największego rozrostu, obfitość za
czyna przejawiać się w formie nowych 
produkcyj. U  człowieka uwłosienie brody 
i części rodnych, rozwój piersi i narządów 
płciowych potrzebują dojrzałości; u zwie
rząt skutki tego nagromadzenia i substan- 
cyj pożywnych dają się jeszcze dobitniej 
obserwować.

§. 2. Haller i Tissot (pierwsze pojęcia 
o wewnętrznej sekrecyi gruczołów rozrodczych) 
1741— 1760. Spory owistów i spermistów 
w XVIII st. ucichły nieco. Zadawano sobie 
natomiast pytanie, jaki jes t  istotny skład 
płynu nasiennego. Czy nie możnaby go 
utożsamić z jakim  innym płynem w ytw a
rzającym się w organizmie zwierzęcym; 
a może jest to ten sam płyn, który pod 
nazwą „ducha zwierzęcego” przebiega ner
wy; wreszcie jakie znaczenie ma dla or
ganizmu, który pozbywa się go peryo- 
dycznie i którego nadmierna u tra ta  po
woduje przykre następstwa?

Dzieła fizyologów ówczesnych rzucają 
nieco światła na tę kwestyę: sekrecyę
wewnętrzną gruczołów rozrodczych uzna
wać należy za przyczynę tworzenia się 
płynu nasiennego. Oto co mówi o danej 
kwestyi wyżej wspomniany Haller. „Na
sienie znajduje się w pęcherzykach n a 
siennych, dopókąd człowiek nie zrobi z nie
go użytku, lub o ile nie nastąpi upływ 
nocny. Nagromadzenie tego nasienia po
budza zwierzęta do spółkowania, lecz naj
większa część jego, najbardziej lotna i 'na j
bardziej wonna zostaje porywana przez 
krew i rozrzucona po całym organizmie, 
tworzy zmiany nad wyraz zadziwiające: 
brodę, wąsy, rogi, zmienia głos i nawy- 
knienia; niema tu  mowy o wpływie wieku 
osobnika, gdyż podobne zmiany_ nie wy
stępują u eunuchów”.

Współziomek Hallera lekarz szwajcarski
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Tissot, jeszcze jaśniej wypowiada te same 
poglądy, co do sekrecyi gruczołów roz
rodczych. P łyn  nasienny, tworzący się 
w pęcherzykach nasiennych, jes t  podług 
niego ustawicznie wytłaczany przez po
chłaniające go soki organizmu. U trzym u
je  on, że to wytłaczanie powstaje nie ty l
ko w pęcherzykach nasiennych, lecz 
i w całych jądrach, oraz w nadjądrzu, 
gdzie również wytwarza się płyn nasienny-

Poglądy te, niepoparte należytemi do
wodami, nie znalazły oddźwięku w przy
szłości; odwodziły one tymczasem umysły 
do starych teoryj humoralnych, k tóre zo
stały porzucone na chwilę. „Zwierzątka” 
nasienne budziły mniej zainteresowania 
w miarę, jak okazywało się coraz to ko-; 
nieczniejszem odróżnianie ich od wymocz
ków. Idee Buffona natomiast zyskiwały i 
z każdym dniem więcej zwolenników; Du
mas i Prevost w r. 1824 dają o nich na
stępującą wzmiankę: wszystkie nasze do
świadczenia wskazują, że nasienie jest  
owocem istotnej sekrecyi. I, o ironio, za
raz zobaczymy, że te  same doświadczenia 
Prevosta  i Dumasa doproAvadziły pierw
szych histologów X IX  stulecia do wręcz 
przeciwnych wniosków.

Lecz nim przejdziemy do XIX-go s tu
lecia, musimy zatrzymać się nad dwiema 
kwestyami: nad istotą menstruacyi i pro
cesami płciowemi u roślin.

(Dalszy ciąg nastąpi).

ZNACZENIE ZABARW IENIA JAGÓD.

Minęło lato ze wspaniałą rozmaitością 
barw kwiatów. v Zieleń drzew i krzewów 
znika i zastępują j ą  barwy żółte, b runat
ne i czerwone. Niezupełnie jednak jes t  
pozbawiona barw roślinność jesieni, bo 
zdobią ją  dojrzałe o tej porze owoce. Nie 
wszystkich wprawdzie roślin owoce mają 
żywe barwy, niektóre z nich jednak  są 
jaskrawiej zabarwione, niż odpowiadające 
im kwiaty. Przedewszystkiem żywe za
barwienie mają jagody. Tego wyrazu uży
wamy tu w ogólnem, a nie w ściśle botani- 
cznem znaczeniu.

Zaczniemy przegląd od krzaków. Na 
brzegach lasów rośnie głóg pospolity 
(Crataegus Oxyacantha L.), okryty latem 
białemi, wonnemi kwiatami, a w jesieni 
jasno-czerwonemi owocami, które ładnie 
odbijają na tle ciemno-zielonych, sztyw
nych liści. Kalina (Yiburnum opulus L.), 
rosnąca razem z poprzedniemi krzakami, 
ma piękne szkarłatne owoce. Odmiana 
kaliny, zwana boule de neige, hodowana 
w ogrodach, oWoców wcale nie wydaje. 
Pokrewny kaliny i bzu lekarskiego, bez 
koralowy (Sambucus racemosa L.), ma 
też jagody czerwone. Wiciokrzew (Loni
cera Caprifolium L.), stroi się na jesień 
w czerwone jagody. Jarzębina (Sorbus 
Aucuparia L.) ślicznie wygląda w jesieni, 
ozdobiona kolorowemi jagodami. Trzmie- 
lina (Evonymus europaeus L.) ma toreb
kę nasienną czerwoną, a ziarna są oto
czone pomarańczową powłoką. Czerwone 
owoce mają jeszcze następne rośliny: W i
śnia (Prunus Cerasus L.), berberys (Ber- 
beris vulgaris L.), ostokrzew (Ilex aąuifo- 
lium L.), wilcze łyko (Daphne mezereum 
L.), bruśnica (Vaccinium vitis idaea L.), 
obrazkowiec (Arum maculatum L.) i in.

Granatowe lub czarne owoce mają: bez 
lekarski (Sambucus nigra L.), niekiedy tak 
owocami obciążony, że aż się gałęzie ugi
nają, ligustr (Ligustrum vulgare L.), ta r 
nina (Prunus spinosa L.), okrywająca się 
na wiosnę białem kwieciem, i pokrewna 
jej, ze wschodu pochodząca śliwa (Pru
nus domestica L.) Inne rośliny o grana
tow ych lub czarnych owocach są: dereń 
świdwa (Cornus sanguinea L.), jeżyna (Ru- 
bus fruticosus L.), czernica (Yaccinium 
myrtillus L.), bluszcz (Hedera Helix L.), 
kruszyna zaś (Rhamnus Frangula L.), ma 
owoce z początku czerwone, potem czarne.

Czarna i czerwona barwa są bardzo po
spolite, biała jest zaś rzadsza; wymieni
my śniegulec (Symphoricarpus racemosa 
Mchx.), pochodzący z Ameryki północnej, 
o czerwonych, drobnych kwiatach i okrą
głych białych jagodach, i naszę krajową 
jemiołę (Viscum album L.)

Zobaczmy, jakie korzyści roślina cią
gnie z takiego zabarwienia swoich owo
ców. W  owocu leży nasienie, zapomocą 

którego roślina się rozmnaża. W tym  ce
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lu nasienie musi się dostać w odpowiednie 
warunki, aby kiełkować i dalej się rozwi
jać. Najmniej odpowiedniem jes t  miejsce 
pod drzewem lub krzakiem, który owoc 
wydał, bo roślina macierzysta własnym 
siewkom zabierałaby soki ziemne i świa
tło, dlatego też najlepiej, gdy ziarno 
jaknajdalej od rośliny macierzystej kieł
kuje. Dużo roślin ma ziarna opatrzone 
włoskami i haczykami, tak  że wiatry 
i zwierzęta je  roznoszą. Owoce jaskrawo 
zabarwione, nie mają ani włosów ani ha
czyków, a ziarna są „mięsem” pokryte. 
Otóż właśnie to „mięso”, stanowi poży
wienie wielu ptaków i nęci je  barwą. 
Ziarna, zawarte w mięsistej powłoce, prze
chodzą zwykle niestrawione i nieuszko
dzone przez kanał pokarmowy ptaka i zo
stają w innem miejscu wyrzucone. Kiedy 
zaś ziarno znajdzie tam  odpowiednie w a
runki, w yrasta  w nową roślinę, nieraz da
leko od rośliny macierzystej. W  innych 
wypadkach ptaki w dziobie unoszą owoc, 
„mięso” zjadają, a ziarno odrzucają.

Znajdujemy nieraz koło dużych kamie- 
ini, na brzegach lasów, pozlepiane ziarna 
dzikiej róży lub innych roślin: to są wła

śnie ziarna, które przeszły przez kanał 
pokarmowy ptaka.

Że między zabarwieniem owoców, a roz
powszechnieniem ziarn przez ptaki jest  
ścisły związek, widzimy z tego, że owoc 
nabiera jaskrawej barwy wtedy, gdy doj
rzeje, przed dojrzeniem zaś bywa zwykle 
zielony i uk ry ty  wśród zielonych liści. 
W  wypadkach, gdy pojedynczy owoc jes t  
drobny i nie byłby widzialny, jes t  połą
czony w grona albo baldaszki, jak  u j a 
rzębiny lub bzu lekarskiego. Zwykle na 
drzewach tego rodzaju owoce mających 
liście zupełnie opadły, a owoce są jeszcze 
na drzewie i wtedy najłatwiej ptakom 
w oko wpadają. Niektóre rośliny przez 
całą zimę zatrzymują na sobie owoce.

Trzeba dodać, że niektóre ptaki w po
rze dojrzewania tych lub owych owoców 
niemi się żywią wyłącznie, podczas gdy 
przedtem innego sobie szukały pożywie
nia.

Widzimy więc, że jesienne zabarwienie 
owoców, służąc do rozmnażania się roślin, 
nie jes t  rzeczą podrzędną, ale ważnym 
czynnikiem utrzymania życia. iii. T.

Z a w i a d o m i e n i e .

Stała delegacya Zjazdów lekarzy i przyrodników polskich, na posiedzeniu od
bytem w Krakowie, w dniu 16 października r. b. postanowiła zwołać X -ty  Zjazd 
przyrodników i lekarzy polskich do Lwowa w m. lipcu 1907 r.

Zawiadamiając o tem  postanowieniu, które niżej podpisani otrzymali za pośred
nictwem odezwy z dnia 20 p. m., upraszamy najuprzejmiej Szanowną Redakcyę 
o podanie go do publicznej wiadomości, za pośrednictwem swego organu.

Z wysokiem poważaniem 
Dr. Ignacy Baranowski. Władysław Leppert. Dr. Karol Rychliński.

Warszawa, d. 2 listopada 1906 r.

WYKOPALISKA ARCHEOLOGICZNE 
W WĘGROWSKIEM.

Odezwa zamieszczona w }f 19 (1255) 
Wszechświata z 6 maja r. b., a mająca na 
celu zachęcenie do poszukiwań i ocalania 
zabytków przedhistorycznych, dała już nie
jakie rezultaty: Pan Stanisław Małkowski, 
uczeń jednej ze szkół tutejszych, wakacye 
tegoroczne poświęcił badaniu okolicy, w któ

rej przebywał. Znalezione przedmioty wraz 
z opisem i planem p. Małkowski złożył 
w zbiorach Muzeum Przemysłu i Rolnio- 
twa. Godne pochwały prace p. M. doty
czą następujących miejscowości.

Folwark Ruchenlca, gmina Ruchenka ,  pow.
Węgrowski, gub. Siedlecka.

Na miejscu „Wysoki-smug” na półno
co-wschód od Ruchenki a na wschód od
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Kucliny, kopiąc żwir natrafiono na urny, 
czaszki i szkielet ludzki. Urny rozbito. J e 
dna z nich miała być znacznej wielkości 
(zapewne był to klosz grobu pod-kloszo- 
wego (?)). Jednę urnę udało się p. M. 
otrzymać i tę oddał do Muzeum Przemysłu 
i Rolnictwa—druga cała urna ma się znaj
dować w Ruchnie u właściciela, p. Łubień
skiego. Kości ukryto. Urna ofiarowana 
do Muzeum P. i R. jest typu śląsko-łu- 
życkiego (pól urn żarowych).

Wola Korytnicka, gm. Korytnica, pow. Wę
growski, gub. Siedlecka.

Na polach tej wsi p. Małkowski znalazł 
5 wydm piaszczystych ze śladami pobytu 
człowieka przedhistorycznego:

1) „Zgorzele” na północ od wsi Wola 
Korytnicka, na południowych zboczach 
wzgórza nad łąkami. Przed kilku laty zna
leziono tu  skorupy ceramiki, strzałki i skro- 
bacze krzemienne—p. M. zebrał tu  ułamek 
obrączki bronzowej (ofiarowany dawniej' już 
p. Zygmuntowi Wolskiemu do jego zbior
ku) obecnie zaś ułamki zdobnej ceramiki, 
typu ceramiki pól urn żarowych. Okrzoski 
(w małej ilości) są zwykłemi odpadkami od 
obrabiania narzędzi krzemiennych.

2) „Buszyńskie” wydma prawie zatraco
na przez uprawę. Tu trafiono na prze
strzeń brukowaną. Tego roku p. M. ze
brał kilka ułamków ceramiki typu jak 
wyżej.
. 3) Wydma w lesie, gdzie p. M. znalazł 

fragment narzędzia krzemiennego.
Poprzednio znaleziono tu  nieco okru

chów ceramiki przedhistorycznej (zbiorek 
p. Z. Wolskiego).

4) Na polu za stodołą folwarku znale
ziono wedle tradycyi szpilę bronzową, lecz 
ta zaginęła.

Jak widać z powyższej notaty, któ
rą opieram na przywiezionych wykopali
skach oraz starannie i objektywnie wypra
cowanym raporcie p. Małkowskiego, śród 
zastępów kochającej kraj młodzieży, nauka 
znaleśćby mogła sumiennych a gorliwych 
współpracowników.

Oby p. Małkowski znalazł lioznych na
śladowców!

Maryan Wawrzeniecki.

KRONIKA NAUKOWA.

—  Przyczynek do znajomości podziemnej
flory Francyi. Pod tym tytułem ogłosił nie- 
Oawno p. Jacąues Maheu ciekawą pracę, 
dotyczącą warunków życia, oraz właściwo

ści morfologicznych i anatomicznych roś
lin, żyjących w jaskiniach. Autor zbadał 
pod tym względem większość jaskiń Fran
cyi, zarówno naturalnych, tworzących się 
w skałach wapiennych, jak i sztucznych 
np. w kamieniołomach i dopełnił swoje ob- 
serwacye w niektórych pieczarach niemiec
kich Wogezów, w różnych grotach Włoch 
i w szybach kopalni węgla w Belgii. (Annale 
d. Sc. naturel. Botanique. 1906. T. 3. p.
1-190). Ogólne wyniki tych poszukiwań są 
następujące:

Biologiczne środowisko jaskiń różni się 
od warunków, panujących na powierzchni 
ziemi, przedewszystkiem brakiem światła 
i wysokim stopniem wilgotności powietrza; 
prócz tego odznacza się ono względnie ni
ską temperaturą (pośrednio 13°0) i ubóst
wem gleby w składniki odżywcze. Różnice 
wywołują w istotach żywych znaczne zmia
ny, jakie nie każdy organizm bez szkody 
znieść potrafi. Z tego powodu flora ja
skiniowa oznacza się ubóstwem, ilość ga
tunków zmniejsza się przytem tembardziej, 
im bardziej warunki różnią się od normal
nych Rzecz godna uwagi, że porządek, 
w jakim znikają rośliny w miarę oddalania 
się od powierzchni ziemi odpowiada ich po
rządkowi w systemie. Najpierw znikają ro
śliny kwiatowe (Phanerogamae), następnie 
paprotniki, później mchy; w mrocznych 
głębiach jaskini rosną tylko plechowce (Tal- 
lophyta) t. j. grzyby i niektóre glony, jak 
pierwotek (Protococcus) i trzęsidło (No- 
stoc). Rośliny naczyniowe występują tylko 
w jaskiniach o szerokim otworze, przez 
który może przenikać do wnętrza dosta
teczna ilość światła; mchy schodzą do pie
czar znacznie głębiej, o ile tylko wilgo
tność jest dostateczna; najgłębiej dochodzą 
gatunki mchów z rodzaju Fissidens. Flora 
jawnokwiatowa jaskiń obejmuje niewielką 
ilość gatunków; ilość ta zmniejsza się 
w miarę tego, jak spuszczamy się w głąb. 
Do głębokości 50 m naliczyć można oko
ło 15 gatunków roślin wyższych, spotyka
nych prawie wszedzie w podobnych warun
kach. Gatunki te wykazują cały szereg 
cech właściwych roślinom wypłonionym: ło
dygi, liście i ogonki liściowe wydłużają się; 
liście, położone daleko jeden od drugiego, 
są cienkie i blade (np. u Sambucus, Rubus), 
można przytem zauważyć redukcyę uzębie
nia; kwiaty zjawiają się rzadko, nie posia
dają przytem barwy i rzadko kiedy wyda
ją owoce. W miękiszu łodygi i w nabłon
ku rozsiana jest niewielka ilość ziarn chlo
rofilowych. Według cech anatomicznych, 
rośliny jaskiniowe stanowią ogniwo pośred
nie pomiędzy roślinami wodnemi a arktycz- 
nemi. Można u nich zauważyć między in- 
nemi zmniejszenie ilości włosków^ wydłu-
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żenie włosków gruczołkowych, zwiększenie 
ilości szczawianu wapniowego, oraz komó
rek i kanałów, przeprowadzających substan- 
cye garbnikowe, redukcyę drewna i tkanki 
palisadowej liści i t. p. Nieliczne papro
cie, rosnące w jaskiniach, mogą wydawać 
zarodniki; liście ich częstokroć rozwidlają 
sig w oryginalny sposób. Mchy wykazują 
wielką ilość form, wywołanych przez wa
runki otoczenia; formy te spotykają się 
w miejscowościach daleko od siebie poło
żonych, o ile tylko warunki zewnętrzne są 
podobne. Doświadczenia wykazały, że zmia
ny te zostały wywołane nie tyle przez 
brak światła, ile raczej przez duży stopień 
wilgotności. Oba czynniki, działając wspól
nie, wywołują razem szereg zmian, jak 
zmniejszenie ilości ziarn chlorofilu, wydłu
żenie międzywęźli, wydłużenie liści, reduk- 
cya ich uzębienia i t. p. Zarodnia zjawia 
się rzadko i nie dojrzewa. Natomiast ob
serwowano najrozmaitsze sposoby wegeta
cyjnego rozmnażania przez wytwarzanie 
krótszych lub dłuższych nitek komórko
wych z listków i łodyżek. Glony jaskinio
we należą do gatunków niższych, zawiera
jących niewielką ilość chlorofilu. Niektóre 
mogą rozwijać się w zupełnej ciemności, 
inne, jak np. okrzemki na dnie głębokich 
szybów są mocno zdeformowane, w wo
dach zaś podziemnych nie spotykamy ich 
wcale. Ubóstwo flory jaskiniowej w poro
sty wynika bardziej z wielkiej wilgotności, 
niż z braku światła, gdyż w suchych pie
czarach (Yonne we Włoszech) występują 
one częściej nawet w zupełnej ciemności, 
w jasnych zaś lecz wilgotnych grotach nie 
spotykamy ich wcale. Egzemplarze zebra
ne w jaskiniach odznaczają się niewielką 
zawartością gonidiów (glonów) i nie wy
twarzają zarodników w workach: natomiast 
często spotykamy soredia i spermogonia. 
Flora grzybów w absolutnej ciemności jest 
bardzo ograniczona. Im głębiej schodzimy 
w wilgotne przejścia w kopalniach, tem 
więcej spotykamy form nienormalnych, owo- 
cniki przybierają kształty podobne do ko
rali, barwa ich blednie. Powierzchnia hy- 
menium najczęściej staje się bezpłodną 
i w końcu znajdujemy tylko paciorkowate 
nitki grzybni. W głębokich jaskiniach po
niżej 50 metrów już nie znajdujemy grzy
bów prawie wcale. Lecz w szczelinach i szy
bach kopalnianych, gdzie istnieje cyrkula- 
cya powietrza, można znaleźć jeszcze na 
głębości 300 m  formy grzybów: Stereum
hirsutum Willd, Polyporus versicolor L., 
P. \e lu t in u s  Fr. i P. sulphureus Buli. Ga
tunek drzewa, na którem rozwijają się pod
ziemne grzyby, nie ma żadnego znaczenia. 
Podłożem dla nich mogą być różne gatun
ki drzew (dąb, buk, grab, jodła, brzoza i t. p.)

rosną, również na próchnicy, a nawet na 
wilgotnych stalagmitach. Liczne gatunki 
tworzą gęste grzybnie, których forma jest 
stała dla każdego rodzaju. Tak np. obser
wowano formę grzybni zwaną Rhizomorpha 
u gatunków Polyporus sulphureus, P. ver- 
sicolor, Stereum hirsutum i Sohizophyllum 
commune Fr., które mogą tworzyć prze- 
trwalniki (Sclerotia). Hymenium może się 
rozwijać na najrozmaitszych miejscach owo- 
cników, rzadko jednak jest płodne. Wiele 
workowców (Hy^pocrea, Yertirella) i pod- 
stawczaków (np. wymienione gatunki Poly
porus) wytwarzają konidia na grzybni lub 
na różnych częściach owocników. Takie 
konidia mogą wytwarzać się z podstawek 
lub też w inny sposób. W bardzo wilgo- 
tnem powietrzu konidia i podstawki prze
kształcają się w strzępki płonę. Co do
tyczę pochodzenia flory jaskiniowej, to są 
to przeważnie rośliny z bezpośredniego oto
czenia. Schodzą one do jaskiń, o ile tylko 
panujące tam warunki nie kładą zupełnej 
tamy ich rozwojowi. Są to przeważnie ga
tunki niewybredne, rosnące wszędzie, ła
two znoszące brak światła; znajdujemy po
między niemi przedstawicieli flory śród
ziemnomorskiej i podalpejskiej, jak rów
nież rośliny z górnego i dolnego pasu la
sów liściastych. W przenoszeniu nasion 
i zarodników roślin, do jaskiń, dużą rolę 
oprócz człowieka odgrywa wiatr a także 
nietoperze, których ekskrementy, jak wyka
zały badania, zawierają zarodniki mchów 
i grzybów, a nawet nasiona wyższych ro
ślin. Jaskinie, licznie odwiedzane przez tu
rystów, jak również i kopalnie wykazują 
największe bogactwo roślin, zwłaszcza grzy
bów, których zarodniki dostają się tam na 
stopach gości lub też z drzewem, używa- 
nem w kopalniach. Wogóle rośliny jaski
niowe są to cokolwiek zmienione formy, 
spotykane na powierzchni ziemi. Pomiędzy 
zmienionemi formami jaskiniowemi a nor- 
malnemi istnieje cały szereg przejść sto
pniowych. Jedynie grzyby wykazują formy 
właściwe tylko jaskiniom. Przez ten brak 
typów swoistych, wynikający stąd, że więk
szość roślin nie może przystosować się 
do ciemności, rośliny różnią się od 
zwierząt, wśród których wiele przez wa
runki ży^cia jaskiniowego uległo tak zna
cznym zmianom, że wytworzyły specyalne 
gatunki jaskiniowe. B. H.

(Naturwiss. Rundsch.)
—  Partenogeneza u roślin kwiatowych.

Zjawisko te pierwszy raz dokładnie stwier
dził botanik szwedzki Juel, w r. 1898 na 
kwiatach ukwapu alpejskiego (Antennaria 
alpina). Od tego czasu botanicy zwrócili 
baczniejszą uwagę na przebieg rozwoju na
sion różnych roślin kwiatowych tak, że
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obecnie mamy już sporą wiązankę faktów, 
dotyczących dzieworództwa w świecie ro
ślin wyższych. Istnienie tego rodzaju roz
mnażania się zostało następnie dowiedzione 
dla 8-u gatunków przywrotnika (Alchemil- 
la, Murbeck 1901), dla jednego gatunku 
netewki (Thalictrura purpurascens, Over- 
ton 1902 i 1904), dla wielu gatunków mni
szka (Taraxacum, Raunkiaer 1903) i ja 
strzębców (Hieracium, Ostengeld i Raun
kiaer 1903). Bardzo prawdopodobna, jak
kolwiek ściśle nie dowiedziona, jest parte- 
nogeneza u Picus hirta (Treub 1902), oraz 
u gatunków rodzaju Gunnera (Schnegg
1902), wątpliwa zaś u Gnetum Ula (Lotsy
1903). Wilczomlecz słodki (Euphorbia dul- 
cis, Helgemaier 1901) posiida w każdym 
razie zdolność partonogenetycznego wy
twarzania zarodków. Niedawno O. Kirchner 
powtórzył z dodatnim rezultatem doświad
czenia nad kastracyą kwiatów mniszka (Ta- 
raxacum officinale) i jastrzębca pomarań
czowego (Hieracium aurantiacutn) i dowiódł, 
że zarodek rzeczywiście rozwija się z nie- 
aapłodnionej komórki jajowej. (Berichte 
d. deutsch. bot. Ges. XXII. Generalvers.-zesz. 
1805 str. 83 — 97). Według niezakończo- 
nych jeszcze poszukiwań tegoż badacza bar
dzo prawdopodobną jest partenogeneza u o- 
górka (Cucuinis sativus). Wytwarzanie nasion 
bez uprzedniego zapłodnienia obserwowa
no już dawniej, a mianowicie Spalanzani 
(według Gartnera 1844) u konopi (Canna- 
bis) i szpinaku (Spinacia) i Kerner (1896) 
u  chmielu (Humulus Lupulus) i szczyru 
rocznego (Mercurialis annua), nie dowie
dziono jednak ściśle, że zarodek rzeczywi
ście rozwija się z komórki jajowej. Kirch
ner próbował powtórzyć doświadczenia 
Sclirodera (1901) nad kastracyą grochu 
(Pisum sativum), otrzymał jednak rezultat 
ujemny.

Pyłek wyłącznie partenogenetycznych ro
ślin przedstawia cały szereg przejść od 
normalnego dobrze kiełkującego pyłku aż 
do takiego, u którego znika zupełnie zdol
ność kiełkowania, t. j. wypuszczania ła- 
giewki pyłkowej

Co dotyczę komórek jajowych, Kirch
ner przyjmuje wraz z Oyertonem, że tylko 
te komórki są zdolne do rozwoju parteno- 
genetycznego, które posiadają pełną liczbę 
chromozomów. Autor przypuszcza, że po
czątkowo podczas tworzenia się woreczka 
zalążkowego istniała wielka ilość zalążków, 
w których nie odbył się proces redukcyj
nego podziału i komórka jajowa posiadała 
charakter wegetacyjny. Tego rodzaju zdol
ne do rozwoju komórki jajowe były zare
zerwowane na wypadek, jeżeliby nie odby
ło się zapłodnienie. Przystosowanie to zni
knęło u gatunków mających zapewnione

zapłodnienie, zachowało się jednak u tych, 
gdzie wskutek pewnych właściwości w bu
dowie kwiatu zapłodnienie nie zawsze jest 
pewne. B. H.

—  0 działaniu promieni świetlnych na
Żywe komórki, w  ostatniem sprawozdaniu 
Towarzystwa naukowego w Getyndze prof.
E. Hertel z Jeny zamieścił rezultaty swych 
badań, prowadzonych przez dłuższy czas 
na stacyi zologicznoj w Neapolu. Hertel 
postanowił przedewszystkiem wykryć wpływ 
światła na proces podziału komórek. Jako 
przedmiot do badań służyły sztucznie za
płodnione jaja jeżowców. Oświetlano je 
z początku spektralnie rozłożonem światłem 
z rozmaitą długością fal, przyczem natęże
nie światła oznaczano zapomocą pomiarów 
termoelektrycznych, nie pomijając równo
czesnych badań i kontroli mikroskopo
wych. Okazało się, że pod wpływem nie
widocznych ultrafioletowych promieni w ra
zie słabego nawet natężenia i krótkiego 
działania (1 min,) następowały widoczne 
uszkodzenia w podziale komórkowym, bez 
względu na to, w jakiem stadyum komór
ki następowało oświetlanie. O ile jajka by
ły jeszcze przed podziałem, to następowało 
silne opóźnienie fazy brózdkowania, a sto
sując silne natężenie światła łatwo było 
całkowicie podział wstrzymać lub nawet 
zupełnie zabić komórkę. W stadyum dwu- 
komórkowem zachodziły podobne zmiany, 
o ile obiedwie komórki leżały w pasie 
oświetlonym; o ile jednak tylko części ko
mórek ulegały oświetlaniu, wówczas zmia
ny w opóźnieniu dalszego brózdkowania 
również występowały, ale nie w tak wy
raźnym stopniu. Nieoświetlana żyła i roz
wijała się w dalszym ciągu, oświetlona— 
ginęła; podobnie działo się ze stadyum 
cztero k omórko w em.

Można więc w stadyum wielokomórkowem 
tak skoncentrować światło, że zostanie 
skierowane na jednę komórkę (zabijając ją, 
w razie d -statecznego natężenia), nie wpły
wając bynajmniej na pozostałe — może to 
mieć ogromnie ważne znaczenie w dalszym 
rozwoju embryonalnym.

Badania ze światłem widocznem (niebie- 
skiemi promieniami długości 440|i|i. i żółte- 
mi o 558[i.[a) również szkodliwie wpływają 
na podział jaja, stopień uszkodzeń jednak— 
pomimo silnego natężenia światła — był 
znacznie słabszy, niż od promieni ultrafio
letowych. Pochodzi to, naturalnie, stąd, 
że promienie widoczne o długiej fali zo
staję, pochłaniane przez komórki w daleko 
mniejszej ilości, aniżeli ultrafioletowe o krót
kich falach. O ile zwiększymy zdolność 
przyjmowania za pomocą eozyny (w kon- 
centracyi 1:500), wówczas otrzymać moż
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na silniejszy wpływ promieni widocznych 
na przebieg podziału komórkowego.

W końcu, badania ze światłem słonecz- 
nem i rozproszonem dziennem wykazały, 
że pierwsze szybko zabija komórki, d ru 
gie— wywiera wpływ bardzo słaby. Na za
sadzie wszystkich tych doświadczeń Her
tel dochodzi do wniosku, żo wpływ świa- 
t.a na przebieg podziału Komórkowego jest 
ujemny, chociaż zależny od natężenia 
światła.

Następnie Hertel zajmował się zagadnie
niem, jaki wpływ wywiera światło na tkan 
ki pigmentowe. Dawniej już temuż autorowi 
udało się pr^ez oświetlanie wywołać zmia
ny w chromatoforach u larw trytonów; do 
ostatnich doświadczeń używał głowonogów 
z rodzajów Sepiola, Octopus, szczególniej 
Loligo vulgaris. Zwierzęta umieszczano 
w ciemni, gdzie oświetlano je promieniami 
o wyliczonej długości fali.

Gdy zastosowano promienie ultrafioleto
we długości 280jj,[)., chromatofory bardzo 
szybko ulegały działaniu i to nietylko w pa
sie oświetlonym ale i na całem ciele w krót
kim przeciągu czasu; zwierzątko staje się nie
spokojne i stara się uniknąć promieni. 
Oświetlanie zapomocą promieni widocz
nych (niebieskich o 450fi|J. oraz żółtych 
o 558jJ.|i) wywołuje niemałe zmiany w za
barwieniu (szczególniej widoczne na mło
dych osobnikach Loligo). Od krótkich nie
bieskich promieni komórki żółte nabierają 
ruchu, a później dopiero fioletowo-czerwono 
zaczynają się ruszać; pod wpływem pro
mieni żółtych o długiej fali występuje zja
wisko odwrotne. Toż samo można było 
obserwować na skórze zwierząt nieżywych, 
której chromatofory—jak wiadomo—godzi
ny cale są jeszcze w stanie czynnym. Jak 
Hertel przekonał się ze swych badań nad 
Sipunculus nudus, bodziec świetlny może 
być przez pigment przeniesiony na system 
nerwowy, co stanowiłoby poniekąd wyjaś
nienie, jaką funkcyę spełnia ów pigment 
(u zwierząt niższych); być może więc, czyn
ność pojedyńczych plam barwnikowych po • 
lega na przenoszeniu promieni o pewnaj 
długości fal na elementy, bezpośrednio na 
promienie takie niewrażliwe. St. St.

—  Czy można wpływać na barwę roślin?
Science podaje za Society for plant mor- 
phology and physiology ciekawe doświad
czenia p. H. Kraemera, dotyczące barw ro
ślin. P. Kraemer, badając znaczną liczbę 
roślinnych związków barwnych, zauważył, 
że wiele z nich reaguje z rozmaitemi związ
kami chemicznemi, zmieniając swe zabar
wienie. Oto np. niektóre substancyę barw
ne w obecności wodzianu wapnia zmienia
ją barwę na zieloną, w obecności kwasów 
organicznych—na czerwoną i t. d.

Już uprzednio obserwowano, że intensy
wność pigmentu u niektórych bakteryj 
w znacznym stopniu zależy od środowiska 
odżywczego; dodanie mianowicie niektó
rych ciał chemicznych jest konieczne dla 
wzmożenia pigmentu. P. Overton kilka lat 
temu zauważył, że dodając niektórym ro
ślinom glukozy, otrzymuje się silniejsze na
tężenie czerwonego koloru liści. Jeszcze 
dawniej p. Katie, stosując cukier i sole 
potasu, wapnia i magnezu, otrzymał po
dobne rezultaty. Ten sam badacz doszedł 
do wniosku, że tlen, temperatura i światło 
mają tutaj ważne znaczenie. Już bardzo 
dawno zaobserwowano korelacyę między 
niebieskim kolorem Viola lutea a obecno
ścią cynku w ziemi.

P. Kraemer robił liczne doświadczenia 
w Washingtonie nad bratkami, różami 
i goździkami. Rezultaty tych doświad
czeń chociaż były znacznie mniej wybitne, 
aniżeli Kraemer oczekiwał, jednakże do pe
wnych wyników doprowadziły. Np. róża 
la France, w razie dodania do ziemi kwa
su cytrynowego i cytrynianu żelaza, ma 
płatki jednolicie różowe. Lecz należy—do
tychczas przynajmniej—uznać, że nie moż
na regulować dowolnie barwy roślin. Dzie
je się to, zapewne, skutkiem tego, że rośli
ny nie przyjmują wszystkich związków che
micznych, jakie im są podawane. hjr.

—  Rozsiewanie nasion limby przez zwie
rzęta Według spostrzeżeń H. Sammereyera 
w Alpach rolę główną w rozsiewaniu na
sion limby grają kawki (Nucifraga caryo- 
catactes). W czasie dojrzewania nasion pta
ki te dążą gromadnie w górne krainy, gdzie 
rośnie limba i wyłupują orzeszki z szyszek. 
Przy tej operacyi mnóstwo szyszek zostaje 
obłamanych, spada na ziemię i staczając 
się następnie po stokach góry, zdobywa 
dla drzewa nowe stanowiska, na których 
nasiona kiełkują. Gdyby szyszki pękały na 
drzewie, wówczas większość orzeszków pa
dając w cieniu pnia macierzystego, po wy- 
kiełkowaniu nie mogłaby się rozwijać. Gdy 
ilość pożywienia zaczyna się zmniejszać, 
ptaki zaczynają myśleć o zapasach na zi
mę. Wówczas rozpoczyna się rozsiewanie 
na wielką skalę i kawki znoszą orzeszki 
limby w dolinę, składając zapasy w pe
wnych kryjówkach. Kryjówki te idą nieraz 
w zapomnienie, lub też ptak ginie podczas 
zimy, na wiosnę zaś w takiem miejscu za
czynają kiełkować nasiona. W podobny 
sposób nasiona limby rozsiewać mogą i wie
wiórki (Sciurus Yulgaris), aczkolwiek nie 
w takiej ilości, jak to czynią kawki, Mus 
silvaticus oraz gatunki Parus i Loxia.

(Botan. Centralbl.) B. H,



664 WSZECHŚWIAT JVe 42 i 43

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

—  Zbiór wykopalisk przedhistorycznych.
Z upoważnienia p. dyrektora Muzeum 
w czasie lata r. b. p. Maryan Wawrzeniec- 
ki porządkował zbiór wykopalisk przedhi
storycznych w Muzeum Przemysłu i Rol
nictwa. Łęgonice stanowiące ozdobę tego 
zbioru zgrupowano razem. Zbiory ś. p. 
prof. Pawińskiego i d-ra Dudrewic^a rów
nież jak i pozostałe oznaczono przybliżenie 
Co do typu ceramiki. O ile się dało, wy
szukano i sprawdzono (pisownia) nazwiska 
miejscowości, z których pochodzą okazy 
zebrane. Te z okazów, które albo publiko
wane już były (Łęgonice, zbiór Pawińskie
go i Dudrewicza) lub pochodzą z miejsco

wości już publikowanych, opatrzono nota- 
tami wskazującemi literaturę.

Materyał antropologiczny (czaszki i szkie
lety), o ile był mniej ściśle z wykopaliska
mi związany, przeniesiono do pracowni an
tropologicznej w gmachu muzeum, do opra
cowania i badań antropologowi p. Stolyh- 
wie. Zbiór archeologiczny (przedhistorycz
ny) jako materyał poglądowy przedstawia 
się dość zasobnie.

Wypada zaznaczyć, że do właściwego 
usystematyzowania i zgrupowania zbioru 
wykopalisk (katalogu kartkowego, numera- 
cyi i t. p.) w obecnej chwili jeszcze przy
stępować niepodobna, a to skutkiem cięż
kich kryzysów, które przeżywamy, a które 
odbiły się ujemnie na środkach materyal- 
nych, niezbędnych w pracy tego rodzaju.

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

(Ze spostrzeżeń na Stacyi Meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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