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W ykład wstępny kursu fizyki, ogólnej, 
w ypowiedziany w Sorbonie 5 listopada 1906 r.

Rozpatrując bliżej postępy, dokonane 
w dziedzinie nauk fizycznych ostatnierai 
czasy, w  przeciągu lat zaledwie dziesię
ciu, jesteśm y szczególniej uderzeni roz
wojem pojęć podstawowych, dotyczących 
natury elektryczności i materyi. Rozwój 
ten był wywołany z jednej strony przez 
dokładne badania nad przewodnictwem 
elektrycznem gazów, z drugiej — przez' 
odkrycia i zbadanie zjawisk radyoakty- 
wności. Okres tego rozwoju, sądzę, roz
począł się dopiero i pozwala spodziewać 
się wiele w przyszłości.

Jedno tylko dotychczas wydaje się cał
kowicie pewne: pojęcie budowy atomowej 
elektryczności, a to dlatego, że potwier
dza i dopełnia wyobrażenie, jak ie  mamy 
o budowie atomowej materyi, wyobraże
nie, stanowiące podstawę teoryj chemicz
nych. Równocześnie z tem, jak  istnienie 
atomów elektrycznych, nie dających się

podzielić zapomocą środków, któremi 
możemy rozporządzać, wydaje się zupeł
nie stwierdzonem, występują na jaw wa
żne owych atomów własności. Atomy 
elektryczności odjemnej, które będziemy 
nazywali elektronami, mogą istnieć w s ta 
nie wolnym, niezależnie od wszelkich a to 
mów materyi i nie posiadając żadnych 
wspólnych z niemi własności. W tym  
stanie mają one pewne wymiary w prze
strzeni i są obdarzone pewną bezwład
nością, co nasunęło myśl przypisywania 
im odpowiedniej masy. Doświadczenie 
wskazuje, że wymiary ich należy uważać 
za bardzo małe w stosunku do wym ia
rów cząsteczek m ateryi i że masa ich 
nie może przewyższać drobnego ułamka, 
7iooo co najwyżej masy atomu wodoru. 
Doświadczenie poucza również, że elek
trony, jeżeli mogą istnieć oddzielnie, mu
szą także istnieć w łonie ciała zwykłego, 
a nawet, że mogą być wydalone z ciała 
takiego jak  np. metal, bez dostrzeżonej 
dla nas zmiany jego własności.

Jeśli zatem mamy trak tow ać elektrony 
jako pewną postać materyi, zmuszeni j e 
steśmy przesunąć granice podzielności m a
teryi poza atom i uznać istnienie czą
stek niezmiernie małych, mogących wcho
dzi*' w skład atomu, nie wywołujących
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jednak  koniecznego zniweczenia go, gdy 
się zeń wydzielają. Ten sposób patrzenia 
na rzeczy sprawia, że przedstawiamy so
lne każdy atom jako układ skomplikowa
ny, a przypuszczenie nasze staje się praw 
dopodobnem, gdy zauważymy ogromnie 
złożoną, budowę widm emisyjnych, chara
kteryzujących rozmaite atomy.

Mamy więc dość dokładny obraz a to 
mów elektryczności odjemnej. Co do elek
tryczności dodatniej, to rzecz przedstawia 
się mniej pomyślnie. Pomiędzy dwiema 
elektrycznościami zdaje się istnieć zupeł
na asymetrya. Elektryczność dodatnia 
występuje zawsze w połączeniu z atoina 
mi materyi i, jak dotąd, niema żadnego 
powodu do sądzenia, że może istnieć od
dzielnie.

Zakres wiadomości do tyczących m ate
ryi powiększył się również o jeden waż
ny czynnik. Została mianowicie odkryta 
nowa własność m ateryi, własność nazwa
na promieniotwórczością, albo ra d io a k ty 
wnością. Nazywamy tak  właściwość, po
siadaną przez atomy niektórych substan- 
cyj i polegającą na tem, że z atomów 
wydzielają się cząsteczki: jedne z nich 
są wielkości dającej się jeszcze porówny
wać z wielkością atomów, inne — są to 
elektrony. Własność ta, posiadana w sła
bym stopniu przez uran i tor, posłużyła 
do odkrycia nowego pierwiastku chemicz
nego, t. zw. radu, promieniotwórczego 
w bardzo silnym stopniu.

Niektóre z cząsteczek, wydzielanych 
przez rad, uchodzą z nadzwyczajną szyb
kością, a ich wydzielaniu się towarzyszy 
znaczne wytwarzanie ciepła. Ciało radyo- 
ak tyw ne jes t  zatem źródłem energii. Naj
łatwiej zdać sobie sprawę ze zjawisk pro
mieniotwórczości, posługując się teoryą, 
k tóra  przypuszcza, że w ciele radyoakty- 
wnem pewna ilość atomów ulega trans- 
formacyi w pewnym  określonym czasie 
z wydzieleniem innych atomów o niższym 
ciężarze atomowym, a w niektórych ra
zach—i z wydzieleniem elektronów. Je s t  
to teorya transmutacyi ciał, różni się j e 
dnak od marzeń alchemików tem, że uzna
jem y się za niezdolnych — przynajmniej 
w tej chwili—do wyWołania transmutacyi,

lub Wpłynięcia na nią w jakikolwiek 
sposób.

Niektóre fakty zdają się dowodzić, że 
rad ioaktyw ność  jest w słabym bardzo 
stopniu udziałem wszelkiego rodzaju ciał. 
Jeśli tak jest, to materya nie jest wcale 
tak  niewzruszona i bezwładna, jak  sądziliś
my dotąd. Przeciwnie—znajduje się w sta
nie ciągłej przemiany, chociaż przemiana 
ta  uchodzi naszym zmysłom, wskutek 
wielkiej stosunkowo powolności, z jaką  
się odbywa.

Przedmiotem tego wykładu będzie 
szczegółowe badanie zjawisk, k tórych po
znanie doprowadziło do nowych pojęć, 
tylko co właśnie przedstawionych. W lek- 
cyi dzisiejszej postaram się dać szkic ge 
nezy tych pojęć i wskażę kilka ważnych 
faktów, k tóre im służą za podstawę.

** *

Wiadomo, że na początku ubiegłego 
stulecia Coulomb i Ampere traktowali 
każdą z dwu elektryczności jako płyn nie
ważki. Siły, działające pomiędzy cząstka
mi płynów elektrycznych, według tych 
uczonych, są siłami centralnemi: odpycha
nia pomiędzy cząsteczkami jednego i tego 
samego płynu a przyciągania pomiędzy 
cząsteczkami płynów różnych. Siły te są 
proporcyonalne do ładunku elektrycznego 
cząsteczki i zmieniają się w stosunku od
wrotnym do kwadratów z odległości. W y
chodząc z tych danych i tłumacząc od
powiednio fakty doświadczalne, odnoszące 
się do różnicy pomiędzy naturą przewod
ników a dielektryków, można zbudować 
doskonałą teoryę zjawisk elektrostatycz
nych. Podobną teoryę można zastosować 
do magnetyzmu, przypuszczając, że p r a 
wa działania pomiędzy dwoma biegunami 
magnetycznemi są całkowicie podobne do 
praw działania pomiędzy dwiema naelek- 
tryzowanemi cząsteczkami.

Przebieganie płynu elektrycznego w prze
wodniku stanowi prąd elektryczny.

Aby zbudować teoryę zjawisk elektroma
gnetycznych i elektrodynamicznych, trze 
ba wprowadzić trzecie prawo działania na 
odległość pomiędzy biegunem magnetycz
nym a elementem prądu—prawo Laplacea. 
W szystkie te teorye razem zebrane opie
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rają się zatem na prawach sil działają
cych na odległość, które to prawa łączy
my z wyobrażeniem płynów elektrycz
nych.

Faraday, chociaż współczesny tym  po
mysłom, rozpatruje tę rzecz z innego 
punktu widzenia. Nie wierzy w możliwość 
działania na odległość ciał naelektryzo- 
wanych i myśli, że siły, działające pomię
dzy niemi, pochodzą z naprężenia elasty
cznego w ośrodku rozdzielającym je, cią
gnieniu w kierunku linii sił i ciśnienia w kie
runku prostopadłym do poprzedniego kie
runku. Starając się uwidocznić bezpośred
ni wpływ ośrodka, dochodzi do odkrycia 
własności indukcyjnej dielektryków i t \m  
sposobem jego pogląd na zasadnicze zna
czenie ośrodka zostaje potwierdzony.

Dla Faradaya powierzchnie przewodników 
naładowanych są przedewszystkiem po
wierzchniami rozdziału pomiędzy prze
strzeniami gdzie pole elektryczne się znaj
duje, a takiemi, gdzie go niema. Uderza 
go ogromnie bezowocność wysiłków, przed
siębranych dla zrealizowania ładunku bez
względnego, a ładunki elektryczne przed
stawiają mu się zawsze jako zakończenia 
wiązki linij sił, przebiegającej przez die
lektryk.

Maxwell był fizykiem, który, oczarowa
ny pojęciami Faradaya, postanowił je  w y
łożyć w języku matematycznym. W ska
zuje on, że z punktu  widzenia matematycz
nego niema żadnej niezgodności pomiędzy 
teoryami, opartemi na prawach działania na 
odległość a teoryą działania w bezpośre- 
dniem zetknięciu Faradaya, oraz, że przy
znając odpowiednią wartość ciśnieniu i na
prężeniu, które Faraday  przypuszcza 
w dielektrykach, można zbudować ele- 
k trostatykę zupełnie taką, jak  oparta na 
prawie działania na odległość.

Chociaż MaTwell nie określa dokładnie 
natury elektryczności, uważa ją  jednak  
za płyn, który, zmieniając miejsce w prze
wodniku, wywołuje opór, proporcyonalny 
do szybkości przepływu, podczas gdy 
w dielektryku taka  sama zmiana miejsca 
wywołuje reakcyę elastyczną.

W  dielektryku zatem przemieszczenie 
może zajść ty lko w chwili zmiany pola. 
Jedną z idei zasadniczych Maxwella było

uważanie przemieszczenia elektryczności 
w dielektryku za prąd elektryczny, które
mu daje nazwę prądu przemieszczenia. 
Prąd przemieszczenia zachowuje się, we
dług Maxwella, jak  prąd zwykły, w tem 
znaczeniu, że stwarza pole magnetyczne. 
Każdy prąd, nie zamknięty w przewodni
ku, zamyka się, według zdania Maxwella 
zapomocą prądu przemieszczenia w die
lektryku, tak, że istnieją tylko prądy 
zamknięte.

Układ 6-ciu równań różniczkowych, 
zwanych równaniami Maxwella, objaśnia 
w postaci matematycznej stosunek, istnie
jący na każdym punkcie pola elektroma
gnetycznego pomiędzy prądem przemiesz
czenia a polem magnetycznem, jak  rów
nież—pomiędzy zmianami indukcyi ma
gnetycznej w czasie, a polem elektrycz- 
riem, które jes t  tego następstwem. Te 
stosunki, całkowicie symetryczne, wska
zują, że wszelka zmiana w polu elektrycz- 
nem pociąga za sobą wytworzenie się 
pola magnetycznego i odwrotnie.

Biorąc za punkt wyjścia powyższe rów
nania, Maxwell wykazał, że wszelka per- 
turbacya w polu elektromagnetycznem 
powinna przenosić się w próżni z szyb
kością równą szybkości światła — także 
w próżni.

Maxwell wnioskuje stąd, że ośrodek, 
przenoszący działania elektromagnetyczne 
w próżni jes t  tym  samym, który przeno
si światło, a to ostatnie jes t  prawdopodo
bnie zjawiskiem elektromagnetycznem. To 
pojęcie stało się podstawą teoryi elektro
magnetycznej światła, przyjętej dziś po
wszechnie pod wpływem doświadczeń 
Hertza i wielu innych fizyków z falami 
elektromagnetycznemu

W rozwoju wyobrażeń Faradaya i Max- 
wella ważność przypisywana udziałowi 
ośrodka dielektrycznego bierze górę, tak, 
że przez pewien czas pomijano zupełnie 
naturę elektryczności i skazywano ją tym 
sposobem na rolę drugorzędną; przezna
czeniem elektryczności, było, jak się zda
wało otrzymywać in te rp re tacyę  pośrednią.

Nie widziano ani ładunków elektrycz
nych, umiejscowionych w przestrzeni 
określonej, ani p rądu  przebiegającego 
w ośrodku—przewodniku. Widziano tylko



068  WSZECHŚWIAT M  44 i 45

energię, skupioną w ośrodku dielektrycz
nym i równania różniczkowe, przewodni
czące zmianom pola w tym ośrodku.

Rozwój badań najnowszych doprowadził 
nas do bardziej konkretnego pojęcia na
tury elektryczności.

Pierwszy pochop w tym kierunku dały 
badania, odnoszące się do elektrolizy i te- 
orye nowe tego zjawiska. Dowiedziono 
z całą pewnością, że przenoszenie ele
ktryczności w elektrolitach jest zawsze 
w związku z przenoszeniem się materyi. 
Elektrolity są to roztwory wodne kwa
sów, zasad i soli mineralnych, lub same 
te ciała w stanie stopionym.

Przyjmujemy dzisiaj, że cząsteczki ciała 
rozpuszczonego są w całości, lub częścio
wo rozłożone, każda na dwa jony: jeden, 
utworzony z metalu albo wodoru i na ła 
dowany dodatnio, drugi, utworzony z rod
nika kwasu i naładowany odjemnie. Gdy 
w roztworze wytworzymy pole elektrycz
ne, jony kierują się ku elektrodom
0 znakach przeciwnych, przenoszą swoje 
ładunki przez ciecz, oddają je  elektrodom
1 zostają w tedy wydzielone w stanie wol
nym  i obojętnym. Jony  zatem są praw- 
dziwemi przenośnikami elektryczności 
w elektrolitach, a prąd nazyw a się prą
dem konwekcyjnym. Z zasad Faradaya 
wynika również, że wszystkie jony jedno- 
wartościowe posiadają jednakow y ładunek 
q, odpowiadający 96600 kulombom na jo 
nogram, jony zaś n■—wartościowe posiadają 
ładunek nq.

Nie możemy zatem w elektrolizie przyj
mować ładunku elektrycznego odosobnio
nego niższego, niż ten, który posiada jon 
jednowartościowy, niż ten np. k tóry  je s t  
właściwy atomowi wodoru w stanie jonu. 
Budowa atomowa elektryczności wypro
wadza się zatem bezpośrednio i koniecz
nie z budowy atomowej materyi.

A priori nie jes t  rzeczą bynajmniej wi
doczną, czy takie pojęcie może być uogól
nione i czy inne wypadki znane przewo
dnictwa mogłyby podlegać podobnemu 
objaśnieniu. A jednak, jak  się zdaje, 
tak jes t  w rzeczywistości. Badanie prze
wodnictwa elektrycznego gazów zapoży
czyło od teoryi elektrolizy pojęcia o jo 
nach naładowanych, przenoszących prąd.

Możemy zdać sprawę ze zjawisk w sposób 
zadawalający, przypuszczając, że prąd 
w gazach jes t  także prądem konwekcyj
nym. Jednak  przenośniki prądu nie są 
tu  te same co w elektrolitach. Przypusz
czamy, że cząsteczka gazu jonizowanego 
dzieli się na dwa jony, z których jeden jest 
tym  bardzo małym elementem, któryśmy 
nazwali elektronem, a drugi pozostałością 
cząsteczki, pozbawionej elektronu. Za- 
pomocą bardzo dowcipnie obmyślanych 
sposobów można policzyć jony, zawarte 
w danej objętości gazu zjonizowanego 
i oznaczyć ładunek każdego z nich.

Ładunek ten jest równy ładunkowi, 
przenoszonemu przez atom wodoru w ele
ktrolizie; przedstawia nam się zatem, po
raź już drugi, jako najmniejsza ilość ele
ktryczności, m ogąca istnieć oddzielnie.

Wszystkie zjawiska przechodzenia prą
du przez gazy pod wpływem rozmaitych 
promieniowali oraz wyładowań w postaci 
iskry pod rozmaitem ciśnieniem wydają 
się możliwe do wytłumaczenia zapomocą 
tej teoryi jonizacyi gazów.

Starano się znaleźć podobne tłumacze
nie dla przewodnictwo metalicznego. Mo
że być, że to ostatnie będzie mogło być 
uważane jako prąd konwekcyjny, ponie
waż przenośnikami mogą tu być elektro
ny wolne, zawarte w metalu. Dochodzi
my zatem do wniosku, że każdy prąd 
elektryczny w materyi jest prądem kon
wekcyjnym, czyli przenoszeniem się ła
dunków elektrycznych. Dowiedziono już 
zresztą, że podobne przenoszenie się ma 
za następstwo wytworzenie pola m agne
tycznego.

F a k t  istnienia atomów elektrycznych, 
uwidoczniony w ten sposób przez zjawi
ska przewodnictwa, ma znaczenie zasa
dnicze w nowych teoryach elektryczności, 
np. w teoryi Lorentza. Teorya ta zacho
wuje ideę zasadniczą Faradaya i Maxwel- 
la, podług której działania elektromagne 
tyczne przenoszą się zawsze od punktu 
do punktu  w ośrodku ciągłym i z szyb
kością skończoną. Ten ośrodek jest e te
rem powszechnym, a szybkość—szybkoś
cią światła. Prawa zmian pola elektro- 

j  magnetycznego w eterze mogą być w ca- 
I łości wyrażone za pomocą równań Max-



wella. Co do bodźca, stanowiącego przy
czynę tworzenia się pola elektromagne
tycznego, znajdujemy go w realuem ist
nieniu atomów elektryczności dodatniej 
i odjemnej, oraz w ruchu tych atomów. 
Dochodzimy w ten sposób do pojęcia, 
które przypomina ogromnie pierwotny 
obraz dwu płynów elektrycznych, dostrze
gamy tylko w sposób zupełnie jasny bu
dowę atomową tych płynów, a przytem 
znamy lepiej stosunek istniejący pomię
dzy atomami elektryczności, a materyą, 
stosunek, którego natura  jes t  najważniej- 
szem zagadnieniem doby obecnej.

Atom elektryczności w stanie ruchu 
stwarza wokoło siebie pole elektroma
gnetyczne, które towarzyszy mu w j ego 
drodze i które przedstawia pewien zasób 
energii, tem większy, im większa jest 
szybkość naładowanego pocisku. — Nie 
można zatem powiększać tej szybkości, 
nie dodając jednocześnie energii, skąd w y
nika, że nasz pocisk naładowany jes t  ob
darzony pewną bezwładnością. W  mecha
nice posługujemy się bezwładnością ciała, 
aby zmierzyć jego masę. Powiemy zatem, 
że nasz atom elektryczności posiada ma
sę już z tego powodu, że jest naładowa
ny. Rachunek dowodzi wszakże, że owa 
masa zależy od szybkości. Pozostaje ona 
stałą dopóty, dopóki szybkość naładowa
nego pocisku jes t  stosunkowo słaba (oko
ło ł/100 szybkości światła), dla rosnących 
jednak szybkości wzrasta stopniowo; ro
śnie zaś bardzo szybko i dąży do warto
ści nieskończenie wielkiej, gdy szybkość 
zbliża się do szybkości światła. Szybkość 
światła zatem stanowi szybkość granicz
ną, k tóra nie może być osiągnięta.

Możemy sobie wyobrazić, że grupa 
atomów elektryczności dodatnich i odje- 
mnych, których ładunek całkowity jest 
równy zeru, posiada jednak  bezwładność, 
pochodzącą z ładunków elektrycznych 
składowych. Tę- grupę - możemy uważać 
za wzór atomu materyalnego. Można 
w ten sposób próbować stworzenia me
chaniki ogólniejszej niż ta, k tórą się po
sługujemy, a k tóra opiera się na nie
zmienności masy; wówczas ta byłaby już 
tylko pierwszem przybliżeniem do rzeczy
wistości i dałaby się zastosować do tych

wszystkich wypadków, w  których szyb
kość nie jest  bardzo wielka. Czyniono 

! usiłowania w kierunku zdania sobie spra- 
! wy z ogólnego ciążenia pomiędzy atom a

mi utworzonemi według podanego przed 
chwilą wzoru. Ogół tych wysiłków dąży 
do zlania się zupełnego pojęcia materyi 
z pojęciem elektryczności w taki sposób, 
że dwa te pojęcia odrębne staną się mo
że identycznemi.

Taka budowa przypisywana atomom 
pozwala ugruntować teoryę bardzo zada
walającą dla sprawy wydzielania ciepła 
i światła przez ciała. Wydzielanie to po
legałoby na wytwarzaniu fal elektroma
gnetycznych o krótkim peryodzie, wyda
wanych przez atomy, k tórych jony  skła
dowe są w stanie drgania.

Ta sama budowa atomów stosuje się 
bardzo dobrze do atomów promieniotwór
czych. Wydzielają one, w rzeczy samej 
jakieś cząstki, które są albo elektronami, 
albo cząsteczkami, naładowanemi doda
tnio i posiadającemi wielkość, k tórą mo
żemy porównywać z wielkością atomów. 
Nie będziemy się starali tym razem za
głębiać się dalej w dziedzinę teoryj, któ
rych szkic przedstawiłam i zajmiemy się 
raczej badaniem pewnych zjawisk, które 
posłużyły za podstawę do ich rozwoju.

(Dalszy ciąg nastąpi).

ZMIENNOŚĆ M UTACYJNA 

A POW STAW AN IE GATUNKÓW.

Teorya m utacyjna de Yriesa wogóle 
została przychylniej przyjęta przez bota
ników, niż przez zoologów. Potwierdze
nie tego zdania znajdziemy w przytoczo
nych poniżej poglądach dwu uczonych, 
Macdougala i Merriama.

Pierwszy je s t  przeciwnikiem tych  teo
ryj ewolucyjnych, które uważają stopnio
we gromadzenie się nieznacznych zmian 
za przyczynę powstawania nowych ga
tunków; w obronie swoich poglądów Mac- 
dougal przytacza, jako główny argum ent— 
brak liczniejszych form przejściowych, 
które mogłyby uzasadniać poglądy przeci
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wnego obozu, jak  również okoliczność, że 
nieznaczne zmiany, obserwowane dotych
czas w organizmach, mieszczą się w zbyt 
szczupłych granicach i wskutek tego nie 
mogą być wyzyskane w celu przeprowa
dzenia różnic między gatunkami. Dlatego 
też uczony ten, pomijając krzyżowanie, 
k tóre  uważa za bardzo ważny czynnik 
w powstawaniu nowych gatunków, uzna
je  tylko raptowne, jakby  wybuchowe 
i znaczne odchylenia od normalnych cech 
gatunku za podstawę do tworzenia się 
gatunków nowych. Powołuje się na no
we badania, prowadzone przez siebie nad 
gatunkam i Oenothera w ciągu ostatnich 
czterech lat w ogrodzie botanicznym 
w New-Yorku: badania te  potwierdzają 
i zgadzają się ze znanemi pracami de 
Vriesa. Macdougal otrzymał przytem  od
miany, odpowiadające dziko rosnącym ga
tunkom, mianowicie niektóre odmiany 
Oenothera cruciata i O. grandiflora.

Co do ogólnych zasad, rządzących po
wstawaniem odmian, Macdougal w ygła
sza następujące poglądy: każda roślina, 
jak  to już zaznaczył de Vries, posiada 
liczne, niepodzielne cechy poszczególne, 
z których jednak nie wszystkie ujawniają 
się, lecz część może pozostawać w stanie 
utajonym. Jeżeli podczas rozwoju pewne
go gatunku jedna  z tych cech skrywa się 
lub zupełnie znika, wówczas m am y roz
wój wsteczny (zwany tak przez Macdou- 
gala). Jako  ważną właściwość roślin, pod
legających mutacyi, Macdougal zaznacza, 
że cechy anatomiczne tych ostatnich wy
kazują daleko większą skłonność do zmien
ności, niż u form pierwotnych. Ponieważ 
podług jego poglądów większość ga tun
ków powstała wskutek mutacyi, należa
łoby więc uczynić tu pytanie, jak ie  w a
runki ograniczyły w pewnym przeciągu 
czasu tę skłonność' do zmienności,—pyta
nie, na które tymczasem jeszcze Macdou
gal nie daje odpowiedzi. Różnorodność 
mutacyj, jakim  może podlegać pewna od
miana, zależy przedewszystkiem od w a
runków morfologicznych. Możliwość i j a 
kość tych  mutacyj w danej okolicy ściśle 
wiąże się z panującemi w niej w arunka
mi życia. W tem znaczeniu Macdougal 
rozumie także i dobór.

Ja k  wiadomo, de Yries utrzymuje, że 
dla poszczególnych odmian okresy m uta
cyj zmieniają się naprzemian z okresami 
bezczynności. Macdougal zaś twierdzi, że 
wiadomości nasze pod tym względem są 
jeszcze niedostateczne; prawdopodobnie 
odmiana, która wykazuje maximum ener
gii życiowej, jest najmniej skłonna do 
zmienności.

Zasadnicze procesy, sprowadzające mu- 
tacyę, zachodzą prawdopodobnie w ko
mórkach rozrodczych. Ab) uzasadnić to 
przypuszczenie, Macdougal powołuje się 
na swoje doświadczenia, które jakoby 
stwierdzają, że działanie np. słabych roz
tworów soli mineralnych na jajko nieza- 
płodnione zwiększa skłonność do mutacyi.

Macdougal w rozprawie swojej stara 
się przekonać, że poglądy de Vriesa nie 
są już  hypotetyczne, lecz odpowiadają 
rzeczywistości; nie należy jednak zapo
minać o tem, że nowe przykłady, przy
toczone przez niego, dotyczą rośliny 
tego samego rodzaju, mianowicie Oe
nothera, który badał de Yries, a więc 
m ateryał faktyczny, jak  dotychczas po
zostaje jeszcze ograniczony.

To też inny badacz Merriam, wycho
dząc z tego punktu  widzenia, zbija Mac- 
dougala i utrzymuje, że zmienność m uta
cyjna tylko w stosunkowo rzadkich przy
padkach mogła dać początek poA^stawa- 
niu gatunków; znacznie więcej faktów 
przemawia za tem, że małe zmiany, jakie 
obserwowano dość często, przez dobór 
pod wpływem warunków zewnętrznych 
prowadzą do tworzenia się nowych ga
tunków. Co dotyczę zmian, Merriam roz
różnia przypadkowe o charakterze bardzo 
różnorodnym (korzystnym, szkodliwym 
i obojętii)iu), występujące u poszczegól
nych osobników i podlegające działaniu 

; doboru naturalnego, oraz zmiany dynami- 
| czne, które pod wpływem warunków ze- 
J  wnętrznych ukazują się jednocześnie u wie- 
| lu osobników i mają charakter przysto

sowań.
Te ostatnie mogą być albo funkcyonal- 

ne, albo geograficzne. Jako  przykład tych 
dwojakiego rodzaju kategoryj odmian dy
namicznych Merriam przytacza żyjące, 
w pustynnych okolicach Ameryki półno



No 44 i 45 WSZECHŚWIAT 671

cnej małe zwierzątka z rodzaju Diplodo- 
mys o dużej głowie, dużych oczach, krót
kich przednich i długich tylnych kończy
nach i długim ogonie. Ostatnie cechy sta
nowią przystosowanie do skoków; oprócz 
tego znaczny rozwój ucha zewnętrznego, 
zajmującego więcej niż połowę czaszki, 
jes t  doskonałem przystosowaniem, zabez- 
pieczającem wspomniane zwierzę od nie
spodziewanych napaści najstraszniejszego 
wroga—lisa stepowego. Obok tycli cech 
funkcyonalnych, właściwych wszystkim 
gatunkom rodzaju Diplodomys, spotykają 
się i inne u pewnych poszczególnych ga
tunków. Oprócz wspomnianych odmian 
istnieją jeszcze inne, na których wycisnę
ły piętno najwidoczniej warunki geogra
ficzne: np. pośród jednego i tego samego 
gatunku daje się zauważyć stałe zmniej
szanie się wielkości osobników w miarę 
posuwania się z północy na południe.

Kwestya, czy podgatunki różniące się 
między sobą tylko nieznacznie, mogą ist
nieć w tej samej okolicy, według Mer
dania jes t  bardzo wątpliwa. Staje on na 
tyra punkcie widzenia, że w takich przy
padkach, gdy obecnie dwa blisko spo
krewnione podgatunki spotykają się ra
zem, obiedwie te formy musiały powstać 
w różnych okolicach i dopiero później ze
tknęły się bezpośrednio z sobą. Merriam 
ten pogląd stara  się wyjaśnić na p rzy
kładach, mianowicie na rozpowszechnio
nym w południowo-zachodniej części Am e
ryki północnej w trzech gatunkach i trzech 
podgatunkach rodzaju Ammospermophilus 
(zwierzę pokrewne susłowi). Trzy gatun
ki Ammospermophilus, rozdzielone grani
cami geograficznemi (rzeki, góry, wznie
sienie nad poziom morza), różnią się mię
dzy sobą dość znacznie, gdy tymczasem 
w okolicach pogranicznych pośród pod- 
gatunków Ammospermophilus leucurus, 
nie tak ściśle izolowanych, spotykają się 
formy przejściowe. Wobec tego dochodzi 
do wniosku, że gatunki, obecnie bezpo
średnio zbliżone, w części przyszły tu 
z dalszych okolic, w części zaś stanowią 
resztki bardzo rozpowszechnionych nie
gdyś gatunków.

Zwolennicy teoryi mutacyjnej zazna
czają ze szczególnem upodobaniem jeden

punkt, w którym już i Darwin widział 
słabą stronę swojej nauki, mianowicie 
rzadkość form przejściowych między g a 
tunkami pokrewnemi. Merriam jednak 
utrzymuje, że takie formy przejściowe nie 
są bynajmniej rzadkie, lecz należy ich 
szukać w takich okolicach, gdzie między 
pokrewnemi gatunkami i podgatunkami 
niema ścisłych granic geograficznych. J a 
ko przykład przytacza rozprzestrzenienie 
geograficzne podgatunków Citellus trede- 
cemlineatus; w okolicach pogranicznych 
obserwował liczne formy przejściowe.

Cały materyał faktyczny, zebrany przez 
Merriama, przemawia według niego wię
cej na korzyść nieznacznych zmian, jako 
czynnika w powstawaniu nowych ga tun
ków, niż zmian wielkich w znaczeniu 
teoryi mutacyjnej.

Cz. St.

GUSTAW LR BON

STAROŚĆ ATOMÓW A EW OLIJCYA 
KOSMICZNA.

(Rev. scient. 27 października 1906) 

(Dokończenie).

III.
Czemże jes t  rad? Substancyą złożoną, 

czy też pierwiastkiem? W ytwory dotąd 
otrzymane pod nazwą radu, są, jak  w ia
domo, tylko solami tego m ateryału przy
puszczalnego (chlorkiem lub bromkiem). 
Ponieważ nikomu nie powiodło się wyo
sobnić radu, niema dostatecznej podstawy 
do uważania go za pierwiastek.

Już lat dziesięć temu przepowiedziałem, 
że nie zdołamy wyosobnić radu i że me
tal, który otrzymalibyśmy z rozkładu j e 
go soli nie będzie posiadał żadnej wła
sności radyoktywnej.

Lord Kelvin mniema, że rad jes t  związ
kiem jakiegoś metalu z helem, co tłum a
czyłoby nam przypuszczalną przemianę 
tego radu w hel. Za mniemaniem tem 
przemawia, oczywiście, wiele względów. 
Gdybyśmy z tlenku metalicznego, uwa
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żanego za metal czysty, otrzymali tlen, 
to powiedzielibyśmy również—rozumując 
ściśle tak  samo, jak  się to  czyni w w y
padku radu—że metal ten przeobraził się 
w tlen.

A zatem, powtarzam  to, dopóki nie zdo
łamy wyosobnić radu, dopóty nie będzie
my mieli p raw a utrzymywać, że zamienia 
on się na hel. Ale, jak  słusznie zauwa
żył wybitny chemik Armstrong, „wzory 
i moda wywierają na fizyków wpływ 
wszechpotężny”, i przeobrażenie się radu 
w hel jes t  jednym  z dogmatów nowej 
wiary x).

Atoli w takim  nawet razie, gdyby rad 
był związkiem holu i jakiegoś metalu, 
mielibyśmy wprawdzie wytłumaczenie, 
dlaczego, rozkładając się, wydziela on hel, 
lecz nie moglibyśmy nic powiedzieć o p rzy
czynie tych własności, k tóre metal ten 
posiada w stopniu, nie spotykanym  
w żadnem innem ciele. Czemuż zawdzię
cza on te własności?

Tutaj z konieczności zmuszony jestem  
wkroczyć w dziedzinę hypotez, które 
zresztą znajdą oparcie w doświadczeniach 
bardzo dokładnych.

J a k  wiadomo, istnieją związki chemicz
ne, które bardzo specyalne swe własności 
zawdzięczają obecności drugiego ciała

*) W rzeczy samej, uderzało mnie zawsze to, 
że wśród fizyków spotykam y najwięcej bodaj osób, 
posiadających ma>amum łatwowierności a m ini
mum zmysłu krytycznego. Łatwowierność ta  p o 
chodzi prawdopodobnie stąd, że wobec wielkiego 
zachodu i znacznego kosztu, jak ich  w ym aga wy
konywanie ważnych doświadczeń, doświadczenia 
te w rzadkich tylko w ypadkach byw ają powta
rzane. Tym sposobem z konieczności trzeba po
legać ślepo na zdaniu osób, którym  ich stanow i
sko urzędowe nadało odpowiednią powagę. W kra
jach  rom ańskich, a zw łaszcza we Prancyi, w iara 
we wszystko, co pochodzi ze źródła urzędowego, 
je s t najbardziej rozpowszechniona. Ani jeden fi
zyk zagran iczny—-ani jeden!—nie uwierzył w is t
nienie promieni N, w które suggestyw na pow aga 
akadem ika kazała wierzyć przez czas tak  dfugi 
fizykom francuskim 

Jak  wiadomo, kom unikaty w tym  przedmiocie 
napływ ały do Akademii paryskiej w ilości nie
słychanej, dopóki słynna ankieta Revue scientifi- 
que nie w ykazała, że promienie te m ają tylko 
byt urojony. Z okazyi cudownych własności pro
mieni N, spotykam y w Comptes rendus kom uni
katy wybitnych fizyków (Broca, J. Becąuerel etc.), 
które pozostaną nieśmiertelnemi, albowiem zawsze 
przytaczane będą jako dokumenty pierw szorzę
dnej wagi przez psychologów w  w ypadkach, gdy 
będzie chodziło o wykazanie potęgi suggestyi 
i w iary oraz o w ytłum aczenie genezy, wierzeń.

| w ilości nieskończenie małej. Takiemi 
! związkami są naprzykład siarczki fosfory

zujące. Siarczek czysty, nigdy nie bywa 
fosforyzujący. Stać się nim może tylko w ta 
kim razie jeżeli zawiera ślady ciał takich, 
jak  mangan, bizmut etc. W tedy  dopiero 
nabiera cudownej, niewytłumaczonej wła
sności, polegającej na tem, że może stać 
się fosforyzującym.

Chemia dawna niewiele mogła przyto
czyć przykładów tego samego rzędu. 
W  chemii, której narodzin jesteśm y świad
kami, stają się one niezliczonemi tak da
lece, że stanowią już nie wyjątki, lecz 
regułę.

Każdy wie o tem  — albowiem stanowi 
to jedno z najważniejszych odkryć bio
logii—że ciała, k tóre wywierają wpływ 
przeważny w zjawiskach życia, jako to: 
protoplazma, oksydazy, an tytoksyny, alek- 
syny, dyastazy, substancye koloidalne i t. p. 
działają jedynie obecnością swoją i prze
to nie wchodzą w skład wytworów reak- 
cyj, przez siebie wywoływanych. Pom i
mo że budowa ich naogół jes t  nieznana, 
wiadomo, że większość tych  ciał traci 
wszystkie swe własności, jeżeli usuniemy 
z nich te prawie że nieważkie ślady sub- 
stancyj mineralnych w nich zawartych. 
Tutaj wyraźnie występuje wpływ na wła
sności ciał tego, co nazywano zanieczysz
czeniami wtedy, gdy przyjmowano, że 
ciała mogą łączyć się ze sobą w związki 
tylko w stosunkach prostych i określo
nych.

Atoli, zanim się przypuściło, że i rad 
jest tylko podobnym związkiem, należało 
naprzód zbadać, czy drogą skojarzeń w ro
dzaju tych, o jakich wyżej była mowa, 
nie możnaby nadać radyoaktywności cia
łom, k tórejej nie posiadały. Otóż tej właś
nie możliwości dowiodłem doświadczenia
mi swemi.

Z pośród rozmaitych przykładów tej 
radyoaktywności sztucznej, wymienię ty l 
ko dwa następujące. Pierwszy przykład 
stanowią rady akty  wność i fosforescen- 
cya, których nabywa siarczan chininy, 
jeśli dodamy do niego odrobinę pary  wo
dnej. Doświadczenia moje w tym  przed
miocie potwierdzone zostały przez róż
nych badaczów, mianowicie przez prof.
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Kalahne w Heidelbergu oraz przez Gatea 
w Ameryce. Autorowie ci opisali swe 
doświadczenia sprawdzające w ważnych 
rozprawach.

Drugie doświadczenie niezmiernie ła
twe jes t  do powtórzenia, o ile ktoś zech
ce pójść za wskazówkami, które podałem 
w swojej książce. Rtęć nie ujawnia radyo- 
aktywności pod wpływem światła; otóż 
wystarcza dodać do niej kilka tysiącznych 
jej wagi cyny, by w razie powierzchni rów
nych stała się ona 40 razy radyoaktywniej- 
szą od uranu. Elektroskop, naładowany 
do potencyału 1500 woltów, wyładowywa 
się prawie w mgnieniu oka.

A zatem aż do chwili—mojem zdaniem 
bardzo dalekiej — w której rad zostanie 
wyosobniony, mamy prawo utrzymywać, 
że przypuszczalny ten metal jest związ
kiem natury, zresztą nieznanej, zawdzię
czającym swe pochodzenie obecności mi
nimalnej ilości innych substancyj. Te 
ostatnie działają prawdopodobnie w ten 
sposób, że ułatwiają dezagregacyę czyli 
rozpad atomów, które doszły już do okre
su niestałości, coby można nazwać s ta 
rością. Spostrzeżenia astronomiczne, mia
nowicie obserwacye Normana Lockyera 
wykazany oddawna, że atomy rozmaitych 
ciał nie powstały w jednym  czasie lecz j 

w epokach bardzo różnych. Są więc one 
w wieku bardzo różnym ,' i rozpad ich, j  
zachodzący bądź samodzielnie, bądź też 
pod wpływem bodźców bardzo słabych, 
jest, być może, tylko następstwem  ich s ta 
rości.

Zresztą, przemiana radu w hel lub w każ
de inne ciało nie ma sama w sobie nic 
niemożliwego, ponieważ przeobrażenia t a 
kie spostrzegamy w gwiazdach czasowych, 
które ukazują się nagle na firmamencie. 
Widmo ich, z początku podobne do wid
ma słonecznego, przeobraża się bardzo 
szybko i s taje  się widmem mgławicowem, 
co świadczy o przeobrażeniu się atomów, 
wchodzących w skład ich ustroju. P rze
miana jednego ciała w drugie, naprzykład j 

radu w hel, jes t  więc zupełnie dopusz- j 
czalna; jednakże dotąd nie m amy żadne
go dowodu na to, że przemiana taka rze
czywiście zaszła w naszych pracowniach. 
Wobec tego wyraźne bardzo przeczenie I

lorda Kelrina wydaje się dość usprawie- 
nem.

IV.

Pośród poglądów, które sformułowane 
zostały w owej dyskusyi nad radem, o k tó 
rej była mowa wyżej, znajdujemy mnie
manie następujące, wygłoszone przez Sod- 
dego: „Emisya energii radu pozostaje
ta jem nicą”.

Tajemnica to niewątpliwa wobec po
glądów dawnych; jeśli atoli przyjmiemy 
teoryę energii wewnątrz-atomowej, której 
rzecznikiem jestem od tak dawna i o k tó
rej ogłosiłem specyalną rozprawę, to wy
jaśnienie tajemnicy jest doprawdy bardzo 
proste. Wszystkie ciała—rad tak samo jak 
i inne — przedstawiają olbrzymi zbiornik 
energii, skoncentrowanej, stężonej w ma
łej objętości w okresie ich powstawania.

■ Jedynie  ta  energia może wytłumaczyć 
prędkość emisyi cząstek radyoaktywnyeh.

A jeśli zapytamy, w jaki sposób tak 
wielka ilość energii może być zgęszczona 
w objętości tak  małej, to tłumaczenie 
okaże się znowu bardzo prostem. W y 
starczy przypuścić, że elementy atomów 
ożywione są ruchami obrotowemi o pręd
kości, równej prędkości, z jaką  wypadają 
promienie katodowe, t. j. o prędkości 
średnio biorąc równej jednej trzeciej części 
prędkości światła.

Wykazałem, że możnaby sobie wyo
brazić maszynkę, mogącą się zmieścić 
w otworze, przeznaczonym na kamień 
w pierścionku, a składającą się z jednej 
tylko kuli wielkości łebka od śpilki, wi
rującej dokoła siebie w próżni z prędkoś
cią wyżej wymienioną. Energia cynetycz- 
na tej maszynki wyniosłaby 203873 m i
liony kilogrametrów, t. j. równałaby się 
pracy, jakiej dostarczałoby na godzinę 
1510 lokomotyw—każda o sprawności 500 
koni parowych.

Tego to rodzaju rozważania doprowa
dziły mnie do wniosku, że przyczyną 
utrzymywania się ciepła słonecznego oraz 
żarzenia się gwiazd, jes t  nie problema
tyczna wielce i całkiem zbyteczna obec- 

| ność radu, lecz prosty rozpad elementów 
atomów, przyczem te ostatnie tracą obec
nie energię w e w n ą t r z - at o m o w ą, która
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zgęściła się ongi w ich łonie w okresie 
ich powstawania.

Podobnież, opierając się na doświadcze
niach, które przytoczyłem w swej książ
ce, dowiodłem, że elektryczność je s t  ty l
ko jedną z postaci energii wewnątrz-ato- 
mowej. Większość sił wszechświata by
łaby więc wynikiem wyzwalania się ener
gii wewnątrz-atomowej, k tóre towarzyszy 
demateryalizacyi m atery i .

W dyskusyi, o której już wspominałem, 
liczba hypotez, sformułowanych przez 
przeciwników, była znaczna; łatwo to zro
zumieć, albowiem, gdzie chodzi o zjawi
ska tak nowe, jak  znikanie materyi, tam 
można tylko snuć przypuszczenia. Biorąc 
asumpt z tych  przykładów, pozwolę sobie 
ze swojej strony poczynić inne przypusz
czenia i wyłożyć koncepcyę ewolucyi 
wszechświata, wyprowadzoną z mojej te
oryi sil wewnątrz-atomowych oraz zani
kania materyi wskutek jej przeobrażania 
się w energię.

V.

O k r e s y  w e w o l u c y i  p o s z c z e g ó l 
n e g o  ś w i a t a .

1. Faza chaotyczna czyli narodzin ener
gii. Tworzenie się obłoków eteru za 
sprawą ciążenia lub wpływów nieznanych. 
Pod  działaniem sił tych  powstają różnice 
potencyału. E ter zgęszcza się w cząstki 
porozpraszane, utworzone przez wiry. Po
czątkowo cząstki te  zawierają bardzo ma
ły zasób energii.

2. Faza mglawiczna czyli konce.ntrae.yi 
dhergii. Cząstki eteru zaczynają przycią
gać się i zbierać w jądra. Zaczynają tw o
rzyć się atomy, zrazu bardzo proste, lecz 
w skutek wzrastającej prędkości obrotowej 
swych elementów zawierające dużo ener
gii wewnątrz-atomowej. Następuje kon- 
centracya  ogólna. Powstaje mgławica, 
z początku o kształtach nieokreślonych, 
k tóra w końca przybiera postać kulistą 
i będzie kiedyś początkiem jakiegoś ukła
du słonecznego. Matorya coraz to więcej 
nasyca się energią i zaczyna promienio
wać nieco.

3. Faza żarzenia sic, gwiazdowego czyli 
wydatkowania energii. Jest  to faza iwo-

I rżenia się słońca i gwiazd podobnych. 
| Zgęszczając się coraz to bardziej, atomy 

nabyły wreszcie tyle energii wewnątrz-ato
mowej, że już jej utrzymać nie mogą 
i zaczynają wypromieniowywać ją  pod 
postacią ciepła, światła lub rozmaitych 
sił elektrycznych, k tórych ciepło jest, być 
może, tylko objawem wtórnym. Tem pe
ratury  gwiazdy jes t  niezmiernie wysoka. 
Przyszłe atom y rozmaitych pierwiastków 
chemicznych nie są jeszcze zindywiduali
zowane.

4. Faza początku stygnięcia gwiazdowego 
oraz indywidualizacji materyi. Skutkiem 
ciągłego promieniowania gwiazdy tem pe
ratura jej spada, chociaż gwiazda żarzy 
się jeszcze w dalszym ciągu. Elementy 
atomów wytwarzają nowe stany równo
wagi i dają początek rozmaitym pierwiast
kom, które ulegają różnicowaniu i przeto 
mnożą się, w miarę jak postępuje oziębia
nie się gwiazdy.

5. Faza planetarna czyli stygnięcia 
oraz równowagi energii wewnątrz-atomowej. 
Planety, za sprawą siły odśrodkowej od
czepione od słońca centralnego, dokoła 
którego nie przestają krążyć, oziębiają się 
skutkiem względnie małej swej objętości 
i wreszcie dochodzą do tem peratury  o t y 
łe nizkiej, że na ich powierzchni staje się 
możliwem życie. Atom utracił znaczną 
część swej energii. Znaczne siły, które 
jeszcze są w nim zawarte, osiągnęły stan 
równowagi stałej i atom ten  promieniuje 
już  ty lko powoli.

6. Faza dysocyacyi energii wewnątrz-ato
mowej oraz powrotu świata do eteru. Po 
okresie promieniowania bardzo powolne
go atomy wskutek tegoż promieniowania 
oraz wskutek zmniejszenia się prędkości 
obrotowej swych elementów zaczynają 
tracić na stałości, tak że następuje okres 
dezagregacyi, rozpadu. Dezagregacya ta  
wzm aga się bardzo szybko w miarę zmniej
szania się stałości elementów wewnątrz- 
a tom owych i wreszcie nadchodzi chwila, 
gdy równowaga tych  elementów staje się 
niemożliwą, jak w wypadku radu. Atom 
ulega w tedy postępowej dysocy^acyi, 
a e lem enty jego powracają do eteru, 
skąd były wyrszły. Po tym  okresie koń
cowego zniszczenia następuje, być może,
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w kolei wieków nowy okres narodzin 
i rozwoju, przyczem niepodobna oznaczyć 
kresu tych, epok, zniszczenia i ponownego 
tworzenia się, epok, które prawdopodobnie 
powtarzają się wiecznie 1).

Teoryę, powyżej przedstawioną, wypro
wadziłem ze swych badań doświadczal
nych, które wyłożyłem w książce, w yda
nej poprzednio. Sądzę, że teorya ta jest  
przynajmniej bardzo jasną. Zresztą daje 
się ona streścić w paru wierszach, a po
nieważ doskonałe streszczenie takie przed
stawił inżynier Sageret w artykule, po
święconym moim poglądem, przeto ogra
niczam się do przytoczenia tych kilku 
zdań.

„Wyobrażam sobie świat utworzony, 
z początku z rozproszonych atomów ete
ru, które za sprawą sił nieznanych na
gromadziły pewien zasób energii. E ner
gia ta, której jedną z postaci jes t  mate- 
rya, ulega dysocyacyi i ukazuje się w sta
nach rozmaitych: elektryczności, ciepła 
i t. p., tak  że sprowadza tnateryę do ete
ru. Zdauie, że nic się nie ticoizy znaczy 
tyle, że my nie możemy tw orzyć m ate
ryi. Zdanie wszystko ginie znaczy, że ma- 
terya  snika zupełnie jako taka, powraca
jąc  do eteru. Obieg kołowy jes t  więc 
zupełny. Są dwie fazy w istnieniu świa
ta: 1) zgęszczanie się energii pod posta
cią materyi; 2) wydatkowanie tej energii.

Tę koncepcyę koncentracyi energii 
w początku danego świata oraz wydatko
wania je j  w fazie następnej jego istnie
nia, k tórą naszkicowałem był w swem 
dziele o Ewolucyi materyi, zwalcza jeden 
z najprzenikliwszych naszych fizyków, 
profesor Bernard Brunhes w świeżo w y
danej rozprawie 2). Zarzut, przez niego 
mnie uczyniony, brzmi jak  następuje:

„Koncentracya materyi kosmicznej i dy- 
socyacya m ateryi są parą  zjawisk, posia
dających cechę wspólną: oba wydzielają 
ciepło i odpowiadają pewnej degradacyi

') W szystko to podobne je s t nieco do „Wiecz
nego pow racania" Nietscheowskiego. Jest to by- 
poteza, który, sformułowałem był na długo przed 
filozofem niemieckim, ja k  o tem przypomniał 
p rof Lichtenberger w książce, poświęconej dok
trynom Nietschego.

2) Doniosłość zasady degradacyi energii 1906.

energii. Bądźcie więc pewni, że, jeśli 
mogło powstać jakiebądź ciało radyoak- 
tywne, nagromadzając ogromny zapas 
energii rezerwowej, to stało się to dzięki 
większej degradacyi energii t. j. materya, 

j  ulegająca dysocyacyi w końcu przeobra- 
j żeń, które napozór sprowadzają ją  do 

punktu wyjścia, poniosła stratę ostatecz
ną na energii, dającej się zużytkować”.

Zarzut powyższy opiera się na zasa- 
: dzie Carnota; atoli tak mało wiemy o po- 
| chodzeniu atomów, że zasady, prawdzi- 
| wej dla obecnej fazy świata, nie można 
| stosować do faz poprzednich.

Wielki m atematyk Maxwell wykazał 
w hypotezie znacznie śmielszej niż moja, 
gdyż wymagającej istnienia wielce spry t
nych demonów—w jaki sposób możnaby 
pogwałcić zasadę Carnota i zmusić ciepło 
do przejścia z ciała zimnego do ciała cie
płego. Musimy zaczekać na lepszą zna
jomość praw przyrody, zanim przypuści
my, że nie znalazła ona sposobu na w y
prowadzenie z ponurej nicości eteru owych 
sił, które wyszły zeń faktycznie. Jeżeli 
się odrzuca przypuszczenia podobne do 
tych, które sformułowaliśmy powyżej, to 
z konieczności trzeba powrócić do idei 
Stwórcy, wyprowadzającego światy ze 
swej Woli, t. j. z nicości daleko bardziej 
tajemniczej, aniżeli podścielisko, z k tóre
go usiłowaliśmy je wyprowadzić.

Bogowie przestali wtrącać się do rzeczy 
wszechświata, dokąd ich wprowadziła jedy
nie nasza niewiadomość. Oczywiście, nie 
znamy zjawiska, które nie pociągałoby 
za sobą degradacyi energii, i wydaje się 
rzeczą pewną, że od świtu czasów geo
logicznych zjawiska zachodziły zgodnie 
z drugiem prawem termodynamiki. P o 
nieważ atoli trzeba przyjąć, że układ nasz 

| słoneczny miał początek, jak  wszystkie 
J  układy podobne, których ewolucyę stwier

dza astronomia, przeto z konieczności 
zgodzić się należy na to, że naprzód po
wstała koncentracya energii, która później 
mogła być wydatkowana zapomocą me
chanizmu, którego nie znamy, lecz k tóre
go poznaniu jedynie niewiadomość nasza 
stoi na zawadzie.

Zresztą, przyznaje to sam Bernard Brun
hes w jednym  z ustępów swej rozprawy,



który  stanowi najlepszą, z odpowiedzi, j a 
kich mógłbym mu udzielić.

„Niema niekonsekwencyi w wyobrażaniu 
sobie, że okres obecny degradacyi poprze
dziły i że za nim mogą nastąpić okresy, 
w których energia, zdatna do zużytkowa
nia, wzrasta, zamiast m aleć”.

Do podobnego wniosku, jak  wskazuje 
ten sam autor, doszedł i Boltzmann 
w wielkiem swem dziele o teoryi gazów. 
Bieg świata w kierunku, odwrotnym do 
ewolucyi obecnej, już nie wydaje  mu się 
niemożliwością bezwzględną, lecz popro- 
stu sprawą bardzo mało prawdopodobną, 
k tóra  jednak mogła urzeczywistnić się 
w kolei wieków.

W  konkluzyi ostatecznej możemy ty l
ko powtórzyć jednę z zasad podstaw o
wych, która w ynika  z badań naszych 
i k tórą mamy zamiar rozwinąć w nieda
lekiej przyszłości.

Zapas energii wszachśiciata naszego jest 
ograniczony. Zużywa się ona ustawicznie 
i dąiy przeto do zniknięcia, ja k  i materya, 
której siły są przeobrażaniem się tylko.

tłum. S. B.

G. L O I S E L.

ROZWÓJ POGLĄDÓW,
DOTYCZĄCYCH 

P  U N K C  Y J  P Ł C I  O W Y C H.

(Dalszy ciąg).

IV.  M e n s t r u a c y  a.

W  starożytności mało zajmowano się 
badaniem istoty menstruacyi; historya 
wzmiankuje tylko o Soranusie z Efezu, 
który specyalnie leczył odpływy miesięcz
ne. W  swem dziele o chorobach kobie
cych zbija on twierdzenie Empedoklesa, 
który czyni zależnym czas tych odpły
wów od obrotów księżyca.

W  ciągu całego XVIII stulecia toczyły 
się nieustanne dysputy  w celu wyjaśnie
nia przyczyny tych objawów; jedni ucze
ni uzależniali je  od obrotów księżyca, in
ni od fermentacyi, przekrwienia ogólnego

lub przekrwienia macicy. Wszyscy je 
dnak zasadniczo zgadzali się na to, że 
odpływ krwi podczas menstruacyi winien 
służyć „do utrzymania, odżywiania i roz
woju zarodka” (Buffon). Wiadomo jednak, 
że uens truacya  ustaje podczas całego 
okresu ciąży. Nie domyślano się żadnej 
łączności pomiędzy lą sprawą a ewolucyą 
t. j. wydzielaniem jaj przez jajniki; ten 
ostatni proces, mówiono (co zresztą u trzy
mywało się w nauce jeszcze w ciągu 
150 lat) jes t  zależny od spółkowania, wie
rzono zatem, że ja ja  mogą tworzyć się 
wyłącznie na skutek kontaktu nasienia 
z jajnikiem.

Pew ne wyjaśnienie tej kwestyi znajdu
jem y  w pracy doktorskiej lekarza Them- 
inena w r. 1781, w której wyłożył poglą
dy na proces menstruacyjny. Czytamy 
tam, że jajnik podczas peryodu wyrzuca 
jakieś ciałko i że upływ krwi jest- wyni 
kiem wydalenia się materyi.

Słowem Teinmen widział pewien zwią
zek między stanem jajników a naczyń 
macicznych. Jednak  dopiero po upływie 
pół wieku Pouchet we Francyi a następ
nie Bischoff w Niemczech wprowadzili do 
nauki pogląd o wpływie stanu jajników 
na krwawienia miesięczne; ci sami uczeni 
skojarzyli objaw menstruacyi u kobiet 
z rują u zwierząt. Z tego powodu P o u 
chet wygłasza śmiałe na owe czasy twier
dzenie podobieństwa człowieka do zwie
rząt z punktu widzenia rozmnażania się.

Przez pewien czas wrzała zacięta wal
ka, nim uznano te  poglądy; po stronie 
przeciwników stał nawet sławny fizyolog 
J .  Muller, który nie zgadzał się na ana
logię między rozmnażaniem się ludzi 
a zwierząt. W  obszernej zbiorowej pracy 
w r. 1857 Pouchet wraca do tego tem a
tu. Przytoczę tu urywek z tej pracy, 
z którego można wnioskować o pewnem 
zniechęceniu tego uczonego. „Może, mówi 
on, nasze usiłowania zdają się być przed
wczesne; lecz wkrótce prawda sama każe 
się poznać i dzisiaj tak  śmiałe, tak  roz
paczliwie bronione poglądy, w imię któ
rych walczymy przeciw autorytetowi tylu 
wieków i przeciw napaściom tylu rozlicz
nych uczonych, otrzymają sprawiedliwy 
wyrok; nasze prace, dzisiaj cenzurowane



.Nó 44 i 45 WSZECHŚWIAT

z goryczą, w przyszłości zyskają zasłużo
ną wziętość”,

V . R o z in n a ż a n i e s i ę  r o ś l i n  
(XVII, XVIII i XIX  stul).

J a k  widzieliśmy wyżej (ćz. 1), staroży
tni badacze byli bardzo bliscy odkrycia 
funkcyj płciowych u roślin. Wieki śred
nie zagrzebały zupełnie te badania; ów
cześni uczeni zajmowali się głównie opi
sem ogólnej budowy roślin i ich własno
ści leczniczych i t. d. Do końca XVI stul. 
nie było podręcznika botanicznego, w któ
rym byłyby poruszane te zagadnienia, 
a tylko komentarze starożytnych uczo
nych Teofrasta i Dioskorydesa. Konrad 
Gessner, którego nazywano niemieckim 
Pliniuszem, pierwszy podał impuls do no
wych odkryć, dzieląc rośliny na grupy 
stosownie do ich kwiatów, nasienia i owo- 
cow. Uczeń jego, Cesalpini (1585), le
karz papieża Klemensa VIII, sądzi, że 'po
drażnienie pręcików jes t  niezbędne do 
utworzenia.się ziarna. Pogląd ten jednak 
został sprawdzony eksperymentalnie do
piero po upływie stulecia przez lekarza 
londyńskiego Grewa (1682) i przez niem- 
ca Camerariusa (1694), który opisał re
zultaty  licznych doświadczeń; słusznie też 
uważają go za istotnego .założyciela nau
ki o procesach seksualnych u roślin.

Te nowe poglądy znalazły wkrótce od
dźwięk wśród szerszego grona inteligen- j 
cyi. Następujące trzy zagadnienia z dzie- [ 
dżiny fizyologii roślin zajmowały ogół 
uczonych: Czy rośliny mają duszę? Czy 
krążą w nich tak  zw. czucia odżywcze 
oraz w jaki sposób rozmnażają się? Sła
wny historyk de Thon ogłasza w r. 1611 
poematy: Kapusta, Fiołek, Goździk i Ma
jeranek. W  ostatnim znajdujemy godny 
uwagi wiersz:

Tum stylus excritur bifidus qui stami- 
na quaerit (ze środka kwiatka podnosi się 
się słupek, rozdzielony w wierzchołku na j  

dwie części i szuka pręcika).
Przeciwnie w świecie uczonych poglą- j 

dy te nie doznały powszechnego uznania; i 
wpływ starożytności jeszcze tu był zna- I 
czny. To też sławny Turnefort nie chciał [ 
widzieć w pyle pręcików mc innego, jak

zwykłe wydzieliny roślinne. „Pręciki, mó
wił on, oczyszczają roślinę od wytwarza
jących się w nich szkodliwych substan- 
cyj”. Zdanie to prawie identycznie wy
powiedział Teofrastes przed 19 stuleciami.

Na początku XVIII stulecia ponawiają 
te zagadnienia z pewnem powodzeniem 
Burchard, Geoffroy i Vaillant (1718). Nie 
brak im jednak namiętnych przeciwników 
nowej teoryi rozmnażania się roślin Vail- 
lant w swej „Rozprawie” przedstawił ana
logię, jaka  istnieje między organami plcio- 
wemi roślin a zwierząt. Wzburzyło to pe
wne wstydliwe umysły, jak naprzykład 
Kramera, który nazywa teoryę tę nie
dorzeczną, bezwstydną, sprośną i t. d. 
Głównymi obrońcami nowej teoryi byli 
uczm i tej miary, co van Royen (1732) 
i Linneusz (1735). Dzieło Linneusza jest 
znane; wiadomo, że te nowo odkryte ce
chy, charakteryzujące płci, posłużyły mu 
za osnowę klasyfikacyi roślin, która za
stąpiła metodę Turneforta. Co dotyczę 
van Royena, był to profesor medycyny 
i botaniki w swym czasie bardzo znany. 
Będąc poetą; powziął myśl wyśpiewania 
elegijnemi wierszami nowych odkryć. Po 
zwolę sobie przytoczyć treść tego poe
matu.

Bogini Venus z uśmiechem na ustach 
wita twory ziemi, k tóra dzięki czarowi 
tego boskiego uśmiechu stroi się w kwia
ty męskie, żeńskie i dwupłciowe. W tych 
ostatnich, mówi autor, „kochankowie 
i piękne dziewoje pędzą życie w niezna
nej wśród ludzi rozkoszy; żyją społem, 
nie różnią się wiekiem, obdarzeni jednaką 
pięknością. Jedno uczucie ich ożywia. 
Gdy potęga młodości rozwinie siły w ich 
organach, kochanek skłania się ku swej 
kochance, pieści ją, słodkim szeptem 
uprasza o łaskę, i hymen, wiążąc ich, za
pewnia im szczęście, którego nie druzgo
ce ni gorycz odosobnienia, ni udręczenia 
zazdrości”.

„Dwaj kochankowie zamieszkują od
dzielne drzewa, młodość ich upływa w me
lancholijnej apatyi; lecz z nastaniem wio
sny miłość unosząca się nad niemi uderza 
ich swemi pięknemi rzutami; wówczas 
opanowywa ich niepokój pożądania. Ko
chanek porusza się, iskrzy się, zrywa kaj



678 WSZECHŚWIAT .\g 44 i 45

dany niewoli i rozsiewa po przestwo
rzach powietrznych niby lekki obłoczek, 
ożywiający go duch życia; powietrze 
wchłania w siebie te wonne wyziewy 
i niesie je do odosobnionej małżonki, któ 
ra je  przyjmuje do swego łona; drży 
z upojenia, nabywa nowej mocy, zostaje 
matką licznego potomstwa, zanosi dzięk
czynienie miłości za swą płodność. Niech 
zaświadczą o tem te  palmy, symbol ludzi 
prawych, którzy spędzają czas pod ich 
cieniem” 1).

Po upływie pół wieku van Royen zna
lazł naśladowcę w Erazmie Darwinie, 
dziadku wielkiego Karola. Lekarz ten, 
uchodzący za najsławniejszego fizyologa 
w owych czasach, ogłosił w r. 1789 w tym  
samym przedmiocie poem at złożony z 4 
pieśni.

Dzieło to napisane jest w tym  samym 
rodzaju, jak i poprzednie. Gdy autor mówi
0 pasterzach, kochankach, oblubieńcach, 
należy mieć na myśli pręciki, słupki zaś 
uosabia w postaci pasterek, kochanek
1 małżonek. Dopiski, towarzyszące każde
mu poematowi, są również ciekawe, mo
żna w nich bowiem znaleźć przebłyski 
wielkich idei. któremi w sześćdziesiąt lat 
później olśnił świat wnuk tego uczonego 
poety.

W  końcu XVIII stulecia Koelreuter 
określa funkeye obopólne różnych części 
kwiatka i kładzie już nacisk na rolę owa
dów w zapładnianiu; następnie Konrad 
Sprengel (1793), nauczyciel szkoły w Span- 
dawie, zwraca uwagę, że w warunkach nor
malnych zapładnianie roślin dwupłciowych 
opiera się na krzyżowaniu; daje on tym  
sposobem jedno z głównych założeń teo- 
ryi doboru naturalnego.

Tymczasem pozostawało jeszcze dużo 
do zrobienia uczonym X IX  stulecia, na- 
dewszystko w kwestyi wyjaśnienia funk-

*)' F orm a tej rozpraw y może bez w ątp ien ia  
dzisiaj nas dziwić, lecz me nsdeży zapom inać, że 
były tu  czasy w ybitn ie literackie. Nie należało 
do rzadkich w ypadków  w idzieć w ów czas uczo
nych w ykładających  swój przedm iot wierszam i; 
ten sam van  Royen po otrzym a mu kated ry  
w Leydz*e w ypow iedział rozpraw ę o zastosow a
niu botaniki do nauk  m edycznych w ierszam i ła- 
eińskiemi.

cyj samych organów płciowych; jeszcze 
w r. 1835 jeden z autorów teoryi celular- 
nej, Schleiden, powtarza błędy A rysto te
lesa, przypuszczając, że ziarnko pyłku 
należy uważać za isto tny  zarodek.

Pam iętajm y jeszcze o tem, że wszelkie 
te hyputezy  dotyczą jeno rozmnażania 

j się płciowego u jawnopłciowych. Chociaż 
bowiem wiedziano, że paprocie dają spo
ry i że z rozwijających się owych spor 

j  powstaje mały listek zielony—przedrośle, 
lecz sądzono, że spora jest rzeczywistem 
ziarnem, a ów listek brano za zarodek 
liścieniowy; dopiero w r. 1848 polak, hr. 
Leszczyc-Sumiński, odkrył w tym ostat
nim składniki płciowe, a w rok później 
udało się Hofmeistrowi przeprowadzić 
paralelę między płciowością mchów, pa
proci i jawnopłciowych. W  r. 1854 Thu- 
ret wykazał cechy płciowe wodorostów 
badając roślinę morską, t. zw. morszczy
ny (Fucus). Wreszcie Henschel w r. 1820 
w Niemczech i następnie Clas (1854) we 
Francy i dowiedli, że rozdzielnopłciowości 
(nazw. dawniej declinismus) u roślm to 
warzyszą drugorzędne cechy charaktery
styczne płciowe, analogiczne z temi, k tó 
re poznano już u zwierząt.

W IE K  X IX  I XX.

I. N o w e  p o g l ą d y  i t e o r y  e.

Już  od dawnych-czasów przeprowadza
no analogię pomiędzy organami płciowe- 

I mi roślin a zwierząt; lecz do X IX  stul. 
fizyologowie widzieli jeszcze w akcie roz
rodczym zwierząt omal że nie tyle proce
sów poszczególnych, ile istnieje klas zw ie
rząt. Pierwszym, który wykazał jednoli
tość tych funkcyj, był francuz Coste; 
uczony ten wykazywał podobieństwo ja ja  
ssących do żółtka ptaków. W  tym sa
mym czasie badania z anatomii i fizyolo
gii porównawczej dały niezbite dowody 

: identycznego rozmnażania się żyworod- 
nych  i jajorodnych.

W  poglądach, które niezwłocznie przed 
stawimy, nie będą już rozpatrywane od
rębnie różne odmiany istot żyjących; teo- 
rye te będą zmierzały do poznania funk-
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cyj rozrodczych niezależnie od gatunku 
zwierzęcia.

Turnefort i Linneusz pierwsi stworzyli 
klasyfikacyę; wraz z nią nazwa gatun
ków (dawniejsze „pokrewieństwo”) wszech- j 
władnie panuje w historyi naturalnej. To- | 
czone w ciągu prawie całego X IX  stul. j 

sławne spory rzeczników stałości i zmien
ności gatunków, umacniały coraz bardziej 
istnienie gatunku.

Otóż uczeni w badaniach swych doszli 
stopniowo do pomijania osobników, jako 
jednostek odrębnych; chciano natomiast 
widzieć w przyrodzie tylko gatunki, za
pominając o tein, że pojęcia te  są tylko 
sztucznemi tworami naszego umysłu. Po
cząwszy od tego czasu fizyologowie roz
patrują w organizmie dwa rodzaje funk- 
cyj: jedne mające na celu życie osobnika 
jako jednostki—czynności odżywcze i wy- 
dzielnicze, oraz funkcye przynależne ga
tunkowi, czyli rozrodcze. W ślady ich wstę
powali filozofowie; u Yoltairea i Champ- 
forta przedewszystkiem, a następnie u Scho
penhauera widzimy zaliczanie pierwszych 
funkcyj do życia osobnika, a funkcye 
rozrodcze z towarzyszącą im rozkoszą 
płciową są podług nich czemś w rodzaju 
sideł, zapuszczonych celowo przez natu 
rę, by pobudzić osobnika do ofiarowania 
się na korzyść gatunku. J e s t  to pogląd 
popierany przez niektóre doktryny reli
gijne; można go jeszcze dzisiaj odszukać 
w niejednej rozprawie naukowej.

Z drugiej strony odkrycie w ubiegłem 
stuleciu wielu szczegółów dotyczących 
rozmnażania się, odciągnęło znów uwagę 
biologów ku elementom płciowym.

Od tej chwili przyrodnicy odmówią ją 
dru i jajnikom nazwy gruczołów, a na
sieniu imana produktu sekrecyi wewnę
trznej, które im było dawane uprzednio. 
„Wydzielina jądra, mówi Robin, nie jes t  
bynajmniej produktem sekrecyi; jądro 
służy jedynie do tworzenia się elemen
tów anatomicznych, k tóre prowadzą do 
tworzenia się spermatozoidów; niema nic 
mylniejszego, jak  nazywanie jądra lub 
jajnika gruczołem”.

W  badaniu nie brano pod uwagę czę
ści płynnej nasienia, k tórą porównywano 
ze zwykłym substratem. Natomiast, gdy

nowe odkrycia zaczęły coraz wyraźniej 
dowodzić istnienia sekrecyi w jądrach, 
chciano widzieć w produktach wydziel- 
niczych tylko materyał odżywczy, wy
twarzający się w celu odżywiania plem
ników.

W  ciągu ostatnich czterdziestu lat dzia
łalność histologów jes t  skierowana głów
nie ku badaniu morfologicznych elemen
tów płciowych. Niema zapewne roku, by 
nie ogłoszono dwu lub trzech rozpraw 
o plemnikach i jajach. Zbadano te ele- 

! menty aż do składników bardzo subtel- 
j nych i wystarczy porównać schemat ple

mnika z przed lat dziesięciu z dzisiej
szym, by zmierzyć ogrom drogi prze
bytej.

Lecz jeszcze wiele brakuje, by analiza 
ta, tak zresztą dokładna i drobnostkowa, 
mogła nam wyjaśnić naturę sarnę tych 
elementów, ich znaczenie fizyologiczne 
oraz udział, jaki na nie przypada w akcie 
rozrodczym. Przeciwnie, miała ona nie
szczęście utrwalić biologów, zajmujących 
się tym przedmiotem, na drodze morfolo
gii i kazała im zapomnieć o badaniach 
chemicznych i eksperymentalnych, które 
jedynie mogą obecnie towarzyszyć fizyo
logii.

Takie są poglądy, na których opiera się 
wszystko, co napisano dotąd o rozmnaża
niu się. Dzisiaj przyrodnicy widzą w czyn
nościach rozrodczych tylko dwa elemen
ty: jaje i plemnik, a więc tylko to, co 
dotyczę gatunku.

Rozpatrzę obecnie główniejsze teorye 
rozmnażania się.

§ 1. Teorya pasorzytnicłwa płciowego. 
P ierwsza teorya, którą tu streszczę, mo
że być oznaczona nazwą pasorzytnictwa 
płciowego, uznaje ona bowiem, że organy 
rozrodcze przedstawiają rodzaj indywi
dualności odrębnych, odżywiających się 
podobnie do pasorzytów kosztem organi
zmów, do których należą.

Pogląd ten nie od dzisiaj się datuje. 
Za czasów greckich Platon uznawał ma
cicę za zwierzę, żyjące jako pasorzyt 
w ciele kobiety; pchane żądzami płcio- 
wemi, mówił on, zwierzę to mogło wpaść 
we wściekłość, przebiedz wzdłuż ciała pod 
postacią kuli i dać początek wszelkiego



rodzaju chorobom, a między innemi hi- 
.steryi.

W  Rzymie Galen energicznie zwalczał 
tę dziwaczną myśl, wskazując na podsta
wie sekcyi, że tak  rozległe ruchy macicy 
są niemożliwe.

Jednakże  jeszcze w XVI stul. widzimy 
sławnego lekarza Henryka II, J a n a  Fer- 
nela, skarżącego się, że Galen wprowa 
dził go w błąd, gdyż w wielu w ypad
kach wyczuwał na macicy, jak  szła z gó
ry pod jego ręką do żołądka. Po upły
wie dwu stuleci sławny lekarz i przy
jaciel Mirabeau, Cabanis wyznaje jeszcze 
prawie tę samę teoryę; uważa np. samę 
przez się macicę za zdolną być siedlis
kiem melancholii. Wreszcie w roku 1802 
lekarz paryski Louyer Yiliermay mówi 
jeszcze w swej rozprawie inauguracyjnej 
o ruchach macicy podczas przesilenia hi
s te ryk

Zauważymy przedewszystkiem, że teo
rya pasorzytnictwa płciowego jes t  logi
czną konsekwencyą nowych kierunków, 
w jak ie  wplątali się przyrodnicy od pół
tora stulecia.

Od chwili, gdy  uznano epigenezę, m o
żna przyjąć, że każda część organizmu 
ma swoje istnienie własne i istotnie ob- 
serw acya dowodzi, że za każdym  razem, 
gdy darty organ się rozwija, „ten rozwój 
odbywa się zawsze kosztem sąsiednich”; 
to zjawisko objaśnił pierwszy Saint-Hilai- 
re i nazwał je  zasadą równowagi organów.

Otóż, rozważając wryłącznie życie ga
tunku, właściwą jes t  rzeczą sądzić, że 
wszystkie organy, które służą do tego 
życia, tworzą całość niezależną od orga
nów podtrzymujących życie osobnika; mo- | 
żna zresztą zaznaczyć, że organy płciowre 
zachowują się względem siebie, jak paso- 
rzyt względem swego gospodarza, t. j. 
używając jego opieki i żywności.

Lecz przyrodnicy w swych rozumowa
niach o pasorzytnictwie płciowem nie ma
ją  na względzie macicy, ale tylko gru
czoły rozrodcze, t . j .  jajnik i jądro, lub tylko | 
same elementy płciowe.

Teorya powiązania zarodków (de l’em- [ 
boitement des germes) winna była oczy- j 

wiście doprowadzić przyrodników do uzna- j 
nia już zupełnie zorganizowanych zaród- ■
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ków za pasorzyty; w kiiku dzieiach obroń
ców tej teoryi znajdujemy tego rodzaju 
pogląd.

Profesor Giard poparł znacznie tę teo
ryę swemi pięknemi badaniami nad ka- 
stracyą pasorzytniczą (1888). W ykazał on 
rzeczywiście, że zwykłe pasorzyty mogą 
być podłożone na tkance organów roz
rodczych i wydzieliny ich tworzą ml cia
łach swych gospodarzy coś podobnego do 
tego, co wytwarza sama tkanka rozrod
cza (cechy płciowe drugorzędne). Gdy 
pasorzyt zajmie miejsce organów rozrod
czych, przyjmuje niekiedy nietylko for
my, lecz nawet kolor organu, na którego 
miejscu jest postwaiony; staje się to np. 
z Port imion moenadis — pasorzytem sko
rupiakiem, który żyje w ciele raków mor
skich.

Podług  zdania Giarda, wyświetlenie pa
sorzytnictwa płciowego jes t  bardzo waż
nym czynnikiem do wyjaśnienia znacze
nia tkanki rodnej. Widzimy tam raczej 
symbiozę niż istotne pasorzytnictwo; „gro
mady tw orzą się i rozwijają kosztem na
pływającego z somy pożywienia, lecz roz
wój odbija się również i na somie, nada
jąc  jej cechy szczególne”.

Inni biologowie widzieli absolutny an
tagonizm pomiędzy życiem osobnika a ży
ciem gatunku. Już uczeń Pytagorasa, fi
lozof Hippas uczył, że gruczoły płciowe 
wyciągają z organizmu całą substancyę 
rdzenia, by wytworzyć z niego nasienie. 
Anaxagoras, Demokrytes i Alkmaoenes 
rozwijają jeszcze więcej ten pogląd; są
dzą oni, że zadośćczynienie popędom 
płciowym wpływa na zmniejszenie się 
w' organizmie ilości tłuszczu i tkanki mię
snej. Poglądy te, wyznawane w staroży
tności, odszukać możemy łatwo w zda
niach niejednego z współczesnych fizyo- 
logów.

W roku 1885 Weissman w jednej ze 
swych rozpraw rozróżnia dwa rodzaje pro- 
toplazmy: jeden t. zw. „soma”, przezna
czoną do tworzenia wszystkiego, co sta
nowi ciało znikome, a więc skórę, nerwy, 
mięśnie, krew i wnętrzności; drugi, prze
chodzący za każdym aktem rozrodczym 
bezpośrednio z ja ja  rodzicielskiego do jaja
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dziecka* jest to zatem protoplazma istot
nie nieśmiertelna.

Poglądy te, jakkolwiek są to tylko hy- 
potezy, opierają się jednak na faktach; 
u pewnej liczby zwierząt zauważono, że 
z chwilą,, gdy jaje zapłodnione zacznie się 
dzielić, peWne komórki odosabniają się 
i pozostają w stanie pierwotnym, a przy
najmniej rozmnażają się bardzo wolno aż 
do czasu tworzenia się gruczołów rozrod
czych.

Oto dla przykładu jaje małego skoru
piaka Cyklopa; będąc na drodze pierw
szego dzielenia się, wykazuje ono na je
dnym biegunie nagromadzenie ciałek, bar
wiących się wybitnie na czerwono. Ciał
ka te znajdą się następnie tylko na jed
nym z dwu blastomeronów, będących re
zultatem podziału komórki jajowej; i we 
wszystkich fazach następnych podziałów 
znajdzie się zawsze komórka z temi sa- 
memi cechami, oraz osobliwa jeszcze z te
go względu, że dzieli się wolniej, niż jej 
siostry.

Nieco później zauważono, że dwie ko
mórki małej poczwarki dzielą się wolniej 
od innych; można więc z tego wniosko
wać z Haeckerem, od którego czerpiemy 
te fakty, że są one pochodne pierwotnej 
komórki z owemi ciałkami u jednego 
z biegunów; zresztą jedna z tych komó
rek zawiera w swej protoplazmie te same 
ciałka; jest to komórka rozrodcza pierwo
tna, druga zaś jes t  komórką oddzieloną 
od endodermy.

Powrócimy jeszcze w przyszłości do 
tych faktów, lecz musimy już teęaz nad
mienić, że gatunki, u których je dostrze
żono, są nieliczne i że należą do typów 
stojących wyżej na drabinie rozwoju.

Po Wejsmanie Feliks Dantec (1003 r.) I 
uważa tkankę rozrodczą po dojściu do 
dojrzałości za rodzaj będących w stanie 
spoczynku plastydów, niezdolnych do pro
cesów asymilacyjnych i do życia stałego. 
Dantec przeciwstawia te elementy pla- 
stydom somatycznym, zawierającym w so
bie zdolne do życia molekuły, a więc mo
gącym żyć i rozmnażać się.

( Dokończenie nastiipi).

 uS''S<T'w---------

K1LK A SPOSTRZEŻEŃ 

Z B I O L O G I I  K W I A T Ó W .

Dr. Robert Stager w Bernie szwajcar- 
skiem przeprowadził w lecie 1005 r. sze
reg badań nad biologią kwiatów. Mimo, 
że całe tomy zapisano o biologii kwiatów, 
studya te zawsze są nader ciekawe 
i owocne, dużo jest bowiem kwiatów, na
wet bardzo pospolitych, które nie zostały 
zbadane jak  należy. S tudya podobne do 
poniżej opisanych może czynić każdy, 
choćby zaledwie z początkami botaniki 
obeznany, gdyż oprócz uwagi i cierpli
wości, nie pociągają za sobą żadnych na
kładów, a wyniki ich mogą być ważne 
i ciekawe.

1. Hyacinthns orientalis L. W trzech 
miejscach górnej części zawiązka wydzie
la się nektar w kształcie kropel, silnie 
światło łamiących. Istnienie tych  kropel 
było wątpliwe, teraz jest ono stwier
dzone.

2. Sedum purpureum Link. Badania 
były prowadzone nad kwiatami świeżo 
rozkwitającemu

Zaczęły się one otwierać 12-go sier
pnia 1005 r. o godz. 2 po południu. Dwa 
lub trzy pylniki dojrzałe wychylały się 
z nawpół otwartych kwiatów. O godzi
nie 10 rano 18-go sierpnia kwiaty zu
pełnie rozkwitły. Zewnętrzny okółek pyl- 
ników jes t  zupełnie dojrzały, o 7-ej wiecz. 
pylniki wewnętrzne dojrzałe, znamię 
jeszcze nie dojrzałe. 14-go sierpnia zna
miona jeszcze nie dojrzały. Około 7-ej 
wiecz. płatki korony odginają się na ze- 
zewnątrz, cały baldaszek kwiatowy za
kwita, wśród kwitnących kwiatów znaj
dują się pączki, które wydadzą świeże 
kwiaty, podczas gdy wcześniejsze prze
kwitną.

15-go sierpnia o 7-ej wiecz., pierwsze 
kwiaty  przekwitły, zakwitają młodsze, 
podczas gdy znamiona starszych dopiero 
dojrzewają. Dojrzałe pylniki młodszych 
kwiatów dotykają znamion starszych 
kwiatów i zapładniają je.

16-go sierpnia starsze kwiaty coraz 
bardziej są zakryte przez młodsze i tylko 
ich znamiona wystają.
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17-go i 18-go sierpnia płatk i i pylniki 
starszych kwiatów zupełnie poschły, ty l
ko znamiona zachowały świeżość.

U Sedum purpureum więc, oprócz za
płodnienia przez owady, widzimy zapło
dnienie przez sąsiednie w baldaszku kwia
ty, czem się tłumaczy kolejne rozkwita
nie kwiatów, bo, aby takie zapłodnienie 
nastąpiło, muszą byc starsze i młodsze 
kw iaty  w baldaszku i młodsze muszą 
trochę nad starsze wystawać, żeby py 
łek mógł się wysypać na znamiona kwia
tów sąsiadujących.

3. Sempervivum tectorum. Dotychczas
0 kw iatach tego rojnika wiadomo było, 
że znamiona ich w tedy dojrzewają, kiedy 
z pylników pyłek się wysypał, tak  że sa- 
mozapłodnienie jes t  zupełnie niemożliwe.

Według zaś badań Stagera rzeczy ma
ją  się inaczej. Kwiaty mają płatki lilio
wo czerwonawe, w nasadzie ciemniej
sze, opatrzone rzęsami. Dojrzałe pylniki 
są żółte. Znamiona są czerwone, potem 
zielone. Kw iaty  nie mają zapachu.

2-go sierpnia o 10 godz. rano kwiaty  
będące na rozkwitnięciu zostały oznaczo
ne nitkami kolorowego jedwabiu. O godz.
2-giej kw iaty  rozkwitły. Pręciki są usta
wione w dwa okółki. Py łek  dojrzewa 
naprzód w wewnętrznym, potem  w ze
wnętrznym. Kw iaty  otwierają się jedno
cześnie z dojrzeniem pylników okółka we
wnętrznego. .leżeli wtedy znajdą się owa
dy, zapewnione jes t  zapłodnienie przez 
obcy pyłek, bo w tym  czasie znamiona 
nie są jeszcze dojrzałe.

Jeżeli owady się nie pokażą, n. p. pod
czas silnego wiatru, samozapłodnienie za
pewni później rozwój nasion. Często się 
ono przytrafia.

O godz. 6-ej wiecz. otworzyły się też 
pylniki okółka zewnętrznego i pokryły 
się żółtym pyłkiem, ale znamię jeszcze 
nie dojrzało. W tym  okresie samozapło
dnienie jes t  niemożliwe.

3-go sierpnia pylniki wysypują  dużo 
pyłku, słupki rosną, ale znamiona nie są 
jeszcze dojrzałe.

4-go sierpnia zmienia się położenie. 
Oba okółki pręcików zlewają się wr jeden
1 silnie się wyginają na zewnątrz, pyłku 
jest dużo, znamiona są dojrzałe, ale o 1 mm

nie dochodzą do pylników; miftio to, 
w tym  okresie, prócz zapłodnienia przez 
obcy pyłek zachodzi także i samozapło
dnienie, bo świeżo rozkwitające sąsiednie 
kw iaty  o płatkach opatrzonych rzęsami 
w yrasta ją  ponad starsze kwiaty  i strąca
j ą  ich pyłek na znamiona. J e s t  to spe- 
cyalne, bierne samozapłodnienie, bo do
prowadza je do skutku obcy, sąsiedni 
kwiat. Dlatego to kwiatostan rojnika 
jest tak  skupiony.

Pod koniec kwitnięcia znajduje się 
i zwykłe samozapłodnienie. 5-go sierpnia 
kwiaty wróciły do kształtu lejkowatego, 
pylniki osypane pyłkiem zetknęły się 
z rozchodzącemi się na zewnąrz słupka
mi i zapłodniły je. Płatki korony ścią
gnęły się i kwiaty znikły pod świeżo roz
kwitaj ącemi pączkami.

N ektar  wydziela się w 12 białych gru
czołach łuskowatych, u nasady zawiązku 
między zawiązkiem a pylnikami zewnętrz- 
nemi i jes t  ochroniony przez włoski.

4. Phytolacca icosandra ma kwiaty 
jasno liliowe, a pylniki liliowo niebie
skie. W  kwiatostanach żeńskich płatki, 
przekwitając, zmieniają zabarwienie na żół- 
tawo-białe. Owady odwiedzają te kwia
ty , nie mające pozornie nektaru.

5. Phytolacca acinosa. P łatki są bia
łe, a u okazów żeńskich przekwitając 
zielenieją. Pylniki są różowo-czerwone.

6. Phyto lacca  decandra. Młode kwia
ty  są zielonawe, z lekkiem zabarwie
niem różowo-czerwonem, żeńskie karmi
nowe. Wszystkie 3 gatunki rodzaju P h y 
tolacca wym agają zbadania.

7. Cuscuta Cesatiana. Zielony wałek 
u nasady zawiązku wydziela nektar. Bia
łe rzęsowate łuski w połowie wysokości 
korony nakryw ają  zawiązek, zapewne dla 
ochronienia nektaru. Samozapłodnienie 
trafia się przed rozkwitnięciem, sko
ro zaś kwiat się otworzy, następuje za
płodnienie przez pyłek obcy. Koje owa
dów otaczają kwiaty.

8. Orobanche speciosa jest chętnie przez 
pszczoły nawiedzana.

9. Cannabis sativa jest rośliną, w k tó 
rej zapłodnieniu wiatr pośredniczy. W e 
wrześniu, podczas cichej pogody, zapłod
nienie przeprowadzają owady: wstrząsają
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one kwiaty pręcikowe, łażąc po nich 
i pyłek dostaje się na słupki osobników 
żeńskich. Pytanie, czego szukają owady 
na kwiatach, nie mających netkaru? Gdy 
niema wiatru, uskuteczniają one zapłodnie
nie, a gdy wiatr wieje nie przylatują do 
konopi.

10. Ricinus communis. We wrześniu 
Stager widział pszczołę pracującą w ytrw a
le u nasady kwiatostanów męskich i żeń
skich, gdzie są miodniki. Mrówki i Me- 
lanostoma mellina łaziły po łodydze, po
krytej warstewką wosku. Owady wstrzą
sały pylniki i pyłek się wysypywał. Po
wietrze było spokojne. Owady pracowa
ły tu w tymże celu, jak  na konopiach. 
Na męskich kwiatostanach Stager widział 
owad Syrphus arcuatus, który pożerał py
łek i przez to wiele pylników otwierał.

11. Stellaria nemorum. Roślina rośnie 
gromadnie w lesie cienistym. Kwiaty są 
białe. Małe owady nakłuwają płatki ko
rony w 10 do 20 miejscach przez co po
wstają małe dziurki; roztwór Fehlinga 
wykazał istnienie cukru w płatkach. Z a
pewne te owady przeprowadzają zapłod
nienie.

I

Jeszcze kilka słów o więdnięciu nie
których kwiatów.

Przekwitanie kwiatów jes t  równie uroz
maicone, jak  rozkwitanie. Ciekawem jest 
n. p. porównanie przekwitania u Ipomoea 
i Convolvulus, tak  blizko z sobą spokrew 
nionych. Morfologicznie te  dwa rodzaje I 
różnią się przez budowę znamienia, a bio
logicznie— przez rozmaitość w przek wi
taniu. Gdy Ipomoea przekwita, korona 
zwija się do środka i ochrania w ten spo
sób zawiązek: cała zabarwiona część ko
rony znika w jej rurce. Nazajutrz korona ! 
odpada. Inaczej u Convolvulus: kwiatek j 

się zamyka jak  parasol w kierunku dłu- j 

gości i więdnie. U Petunia  — korona i 
więdnie i brzeg jej zgina się na dół.

Korony innych kwiatów, przekwitając, 
stają się skórzaste, twarde i stanowią ja k 
by płaszcz ochronny dla zawiązka. W i
dzimy to u Gentiana acaulis, G. cruciata 
i innych.

Niektóre kwiaty, podczas przekwitania, 
wypuszczają sok komórkowy z płatków;

{ widzimy to u kwiatów o płatkach mięsi
stych, tudzież u niektórych liliowatych, 
kaktusowych, kosaćcowatych i innych.

Nieduży biały kwiatek Tradescantia sta
je  się wilgotny podczas przekwitania, 
z powodu wystąpienia soku komórkowe
go i delikatne płatki niemal się rozpły
wają.

Każdy zna duże czerwone kwiaty kak
tusów. Po zapłodnieniu korona więdnie 
i robi się z niej brzydki kłębek tkanek, 
z którego płynie wstrętny sok czerwony.

To samo można widzieć w wielkokwia
towych odmianach Iris germanica, hodo
wanych w ogrodach. Płatki korony, gdy 
więdną, wypuszczają sok komórkowy, ale 
że kwiat stoi prosto na łodydze, sok za
lewałby zawiązek; cały kłębek zwiędłych 
liści okręca się silnie koło swej osi i je 
dnorazowo sok wyciska, tak jak się mo
krą chustkę wykręca. Po kilku dniach 
widać suche resztki korony nad zawiąz
kiem.

Zakończymy wiadomością o jeszcze je 
dnem spostrzeżeniu. W  Gumlingen pod 
Bernem av kwietniu ulewny i silny deszcz 
o wielkich kroplach w parę minut pochy
lił wszystkie kwiaty tulipanów na grzę
dzie, które to kwiaty przed deszczem by
ły zupełnie proste i sztywne. W kilka 
dni potem tulipany po małym deszczu 
miały korony zamknięte, ale kwiaty były 
wyprostowane. Wstrząśnienie, wywołane 
przez duże krople, pochyliło łodygi, małe 
zaś krople nie okazały żadnego działania.

podała Al. Twardowska. 

 *3rt><r■ w --------------

KRONIKA NAUKOWA.

—  Nowy gaz atmosferyczny, w rozpra
wie o widmach neonu, kryptonu i kseno- 
nu E. Bały wykazał w r. 1903, że w obu 
widmach: kryptonu i ksenonu znajduje się 
37 linij jednakowego natężenia. Zdaniem 
Balyego, linie te muszą należeć do jakie
goś gazu cięższego tej samej grupy, który 
autor uważał za zanieczyszczenie dwu 
pierwszych.
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Nowe poszukiwania Rudolfa Schmidta ! 
wykazały, że ksenon nie jest jednym ga- J 
zem, ale mieszaniną, kilku gazów, jeden 
z jego składników zdołano oddzielić, przy- j 
ozem zmierzono część widma pozafiolotowe- j 
go, Pod działaniem wyładowania elektry- j 
Cznego nowy gaz świuci wspaniałem świa- ! 
tłem zielonem; dłuższe iskry, przeciwnie, | 
dają zabarwienie niebiesko-ezerwonawe.

Revue scient. S. B.
—  0 absorpcyi barwników organicznych 

w części witlina pozafloletowej p. Kniss
przeprowadził szereg badań nad tym przed
miotem, biorąc za źródło światła iskrę po
między elektrodami żeiazną a miedzianą 
i porownyWając zdjęcia fotograficzne widm, 
otrzymywanych bezpośrednio i po absorpcyi. 
Autor streszcza wyniki swych doświadczeń 
w pięciu punktach następujących:

1. Barwniki organiczne dają w okolicy 
pozafloletowej pasy absorpcyjne, których 
liczba i cechy są jednakowe dla tej samej 
grupy barwników. W ten sposób w wiel
kiej liczbie wypadków można oznaczyć 
grupę, do której należy dany barwnik, na 
podstawie cech charakterystycznych jego 
widma absorpcyjnego.

2. Związki bezbarwne, będące zasadami 
lub składnikami barwników, są to wszystko 
ciała, które dają silne pasy absorpcyjne 
w części pozafloletowej.

3. Pasy absorpcyjne charakterystyczne 
dla niektórych związków bezazotowych nie 
ukazują się wcale, gdy użyjemy roztworu 
w kwasie siarczanym stężonym, widzimy 
więc, że substancya barwiąca ulega zmia
nom chemicznym w zależności od użytego 
rozpuszczalnika.

4. Przezroczystość ciał organicznych dla 
części pozafloletowej zależy od obecności j 
oraz od liczby podwójnych spojeń che
micznych w cząsteczce.

5. Odporność barwników na światło za- j 
leży od absorpcyi promieni pozafioletowych, j 
jednakże absorpcyę uważać można za mia- j 
rę. odporności jedynie wtedy, gdy chodzi 
o barwniki o budowie cząsteczkowej po
dobnej. S. B.

Nowy kruszec wanadu. Wiadomo od-
dawna, że wanad nadaje się w pewnych 
warunkach do polepszania własności mecha
nicznych żelaza i stali. Selfstróm zauwa
żył w r. 1830, że niezmiernie giętkie żela- j 
zo z Tabergu w Sinolandzie (Szwecya) pod 
działaniem kwasu chlorowodorowego pozo
stawia czarny osad, otrzymywany w podo
bnych warunkach tylko w różnych gatun- j 
kach żelaza kruchego. Zbadawszy ten czar
ny osa-1, Selfstróm stwierdził obecność no
wego pierwiastku — wanadu i jemu to 
przypisał tak znaczną giętkość tego że
laza.

Fabrykacya przemysłowa pewnych spe- 
cyalnych gatunków stali od łat kilkunastu 
zwróciła uwagę na wpływ wanadu w stali. 
Prof. Matignon, biorąc przed kilku laty 
udział w pracach nad własnościami mecha- 
nicznemi specyalnych gatunków stali z do
mieszką wanadu, doszedł do wyników bar
dzo zachęcających, pomimo wygórowanej 
ceny wanadu. Wówczas p. Herrenschmidt 
zaczął posługiwać się karnotytem i obecnie 
dostarcza stale kwasu wanadowego dla wy- 

1 lobu żelaza wanadowego (ferro-yanadium). 
i Stopy te, któ.e początkowo otrzymywano 

przez odtlenianie zapomocą glinu bezwo
dnika kw. wanadowego, przygotowuje obec
nie p. Girod w fabryce w Ugine, uży
wając w tyrm celu swego pieca elektry
cznego

Dwie próbki, przygotowane w Ugine, a ba
dane przez p. Matignona, zawierały:

Wanadu Węgla
I 30,0 1,5
II 35,0 4,0

Wanad przedstawia tę osobliwość, że, do
dany do stali w nieznacznej ilości, podno
si jej wytrzymałość w wysokim stopniu, 
co stanowi własność bardzo ważną, jeżeli 
weźmiemy pod uwagę wysoką cenę wanadu.

Tak np. żelazo miękkie, do którego do
damy tylko :7 1000 wanadu, uzyskuje wytrzy
małość podwójną, nie tracąc nic prawie ze 
swej ciągliwości. Podobnież, gatunek stali, 
zawierający 1,7°/0 węgla, zupełnie niezda
tny do użytku w zwykłych warunkach, sta
je się giętkim i zdatnym do kucia po do
daniu tej samej ilości wanadu. Te zdumie
wające i tak ważne w praktyce własności 
nadają szczególną wagę wiadomości, która 
została świeżo zakomunikowana w czaso
piśmie Engeneeiing and Mining.

Indyanie, pracujący nad poszukiwaniem 
węgla, odkryli w Peru, w okolicach Ceiro 
de Pasco nowy minerał, w którym Antenor 
Riza Patron stwierdził obecność wanadu 
w znacznej ilości. Minerał ten, koloru 
ciemno-zielonego ma odłam muszlowy 
o czarno-zielonawych prążkach, twardość 
jego jest 3,5, ciężar właściwy 2,65. Ana
liza dała następujące liczby:

Krzemionka 10,88
Glinka 3,85
Żelazo 2,45
Wanad 16,08
Siaika 54,06
Kwas molibdenowy 0,50
Siarka wolna 0,55
tała część składa siig z substancy

węglowej.
Żelazo znajduje się w kruszcu w posta

ci siarczku; wreszcie część siarki może być 
wydzielona wprost zapomocą s arczku wę
gla.i
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Podług Hiliebranda, który zbadał kru
szec pod tym względem, wszystek wanad 
wydzielić można odrazu przez stopienie 
z alkaliami gryzącemi.

Nowy minerał znajduje się w gruncie 
łupkowatyrn, obok asfaltu; żyła posiada gru
bość 2,40 rn. Żyła ta jest, zdaje się, dość 
jednolita, zawartość w niej wanadu waha 
się między 9,5 a 15,7°/0, co odpowiada 17,28°/0 
kwasu wanadowego.

Sąsiedni asfalt zawiera także ślady kwa
su wanadowego i pozostawia 3,31#/0 popio
łu, zawierającego 0,533°/0 wanadu. Jest 
on, zresztą, dość szczególnego rodzaju, 
zawiera znaczne ilości siarki dochodzące 
do 45°/0.

Kruszec utleniony tworzy na powierzchni 
produkt brunatny, niewątpliwie oe!>rę wana
dową, zawierającą 45°/0 kwasu wanado
wego.

Obecnie prowadzą się ożywione badania 
mineralogiczne i geologiczne nad tym no
wym kruszcem; zarazem podjęte zostały 
prace wiertnicze w celu zbadania rozcią
głości żyły. Według tych pierwszych da
nych, nowy minerał, który otrzymał na
zwę patronitu, stanowi najbogatszy ze zna
nych dotychczas kruszców wanadu, zara
zem zaś jest, jak się zdaje, jednym z naj
obfitszych. Prawdopodobnie zatem nic już 
nie stoi obecnie na przeszkodzie do uży
tkowania z wanadu i jest nadzieja, że 
wkrótce żelazo i stal z domieszką wanadu 
znajdą się w handlu po cenach przystępnych, 
na ozem ogromnie zyskać musi wartość 
Wyrobów i rozwój przemysłu. W. B.

Rev. Sc.
Gruczoły woskowe pszczół. Oddawna

znany jest fakt, że pszczoły robocze posia
dają zdolność wydzielania wosku na brzusz
nej stronie swego odwłoka. Bardzo skąpe 
były jednak nasze wiadomości o owych 
gruczołach, wydzielających wosk. Dopiero 
badania Dreylinga, dokonane w 1905— 1906 
roku, podają ciekawe szczegóły, dotyczące 
ich budowy.

Odwłok pszczoły składa się z 6 pierście
ni, a każdy z nich okryty jest dwiema płyt
kami ohitynowemi: grzbietową i brzuszną. 
Płytki grzbietowe silnie uwypuklone obej
mują z boków płaskie płytki brzuszne. 
\V czterech ostatnich pierścieniach miesz
czą się gruczoły' woskowe. Brzuszne płyt
ki tych pierścieni odznaczają się tem, że 
ich przednie połowy zmienione są w dwie 
błyszczące bardzo cienkie blaszki t. zw. 
„zwierciadełka”, gdy tymczasem tylne po
łówki są znacznie grubsze i posiadają wło
ski. Na tych właśnie „zwierciadełkach” 
wydziela się wosk. Królowe i trutnie, nie

] produkujące, j ak wiadomo, zupełnie Wosku 
| zwierciadełek nie posiadają.

Gruczoły wydzielające wosk są to zmie
nione komórki hypodermy, leżące bezpo- 

j  średnio pod „zwierciadełkami” i wydziela
jące przez drobiutkie otwory w chitynie 
swoję zawartość nazewnątrz. Komórek ta 
kich pozbawione są zupełnie królowe i tru
tnie. Ciekawie bardzo przedstawia się stosu
nek gruczołów woskowych podczas rozmai
tych pór roku i intensywności pracy robotnic. 
U pszczół robotnic, które niedawno wylę
gły się, gruczoły woskowe mają kształt 
sześciennych komórek o dużych jądrach; 
z chwilą, gdy zaczyna wydzielać się ich za
wartość, zmienia się ich kształt: przybie- 
iają postać walcowatą, rozwijają się prze
strzenie międzykomórkowe, zawierające wy
dzielinę, aż wreszcie dochodzą do najwyż
szego punktu w swoim rozwoju podczas 
lata, wczasie najenergiczniejszej pracy ro
botnic.

W późnej jesieni komórki gruczołowe 
stopniowo spłaszczają się i wracają do sta
nu pierwotnego. Rozwój gruczołów wosko
wych zależy nadto od wieku pszczoły; 
u pszczół rojących się gruczoły najczęściej 
znajdują się w stanie wzmożonego rozwoju, 
u pszczół zaś starych nawet w czasie lata 
są one w stadyum degeneracyi.

Szczególniej ciekawe są stosunki u trzmieli. 
Wosk wydziela się u nich na stronie grzbie
towej i brzusznej. Na stronie brzusznej 
płytki zbudowane są zupełnie tak samo, 
jak u pszczół, brak tylko „zwierciadełek”, 
a komórki gruczołowe znajdują się pod ca
łą płytką brzuszną. Na stronie grzbietowej 
gruczoły są także rozrzucone po całej po
wierzchni za wyjątkiem pierwszego pierście
nia odwłokowego. U trzmieli można po
dobnie, jaku  pszczół, obserwować rozmaite 
stopnie w rozwoju gruczołów.

Trzmiele, jak się okazuje, pod względem 
rozwoju gruczołów woskowych zajmują naj
niższy stopień filogenetyczny. U trzmieli 
gruczoły rozrzucone są po calem prawie 
ciele, przyczem znaczna część komórek hy
podermy na stronie grzbietowej i brzusznej 
odgrywa rolę gruczołów. Najwyższy sto
pień rozwoju pod tym względem przedsta
wia nasza pszczoła domowa (Apis melifica), 
gdyż gruczoły woskowe zebrane są tylko 
na stronie brzusznej w czterech ostatnich 
pierścieniach odwłoka, a oprócz tego mamy 
tu szczególne zewnętrzne organy, „zwiercia- 
dełka”, czego nie znajdujemy zupełnie u in
nych pszczół towarzyskich. Oz. St.

(Naturw. Woch.)
—  Określenie wieku ryb można opierać,

jak to pierwszy zauważył flensen, na 
wzroście kamyków słuchowych, mianowicie 
na ilości pierścieni roc/nych, widocznych
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na poprzecznem przecięciu. Hoffbauer póź
niej nieco znalazł podobną cechę dla ozna
czania wieku karpia w jego łuskach, które 
również ujawniają pierścienie roczne; z ich 
ilości m o żn a  wnosić o wieku ryby. Trzy 
czwarte łuski ukryte są w t. zw. worecz
kach łuskowych, a tylko jedna czwarta 
widzialna jest nazewnątrz. Ta mała część 
dla określania wieku ryby nie może być 
brana pod uwagę, lecz tylko większa część 
nieco przezroczysta i podobna do rogu, 
ukryta w woreczku. Wykazuje ona na po
wierzchni swojej cały system licznych de
likatnych, koncentrycznych, mniej łub wię
cej pierścieniowatych linij. Pośrodku łuski 
linie są nieprawidłowe, rozciągnięte, w pew
nej zaś odległości od środka są one lepiei 
zaznaczone, bardzo wyraźne i bardziej zbli
żone do siebie. Potem następuje znów 
strefa linij nieprawidłowo przebiegających 
o większych odstępach, poczem linie po
nownie zbliżają się i stają się wyraźniejsze. 
Strefy te powtarzają się wielokrotnie odpo
wiednio do wieku karpia (co rok tworzy 
się jedna strefa). Podczas powolnego wzro
stu w czasie zimy obwTód łuski zwiększa 
się tylko nieznacznie; w tym czasie po
wstają wązkie strefy pierścienia rocznego. 
Na wiosnę gdy ryba ma obfitsze pożywie
nie, wzrost znacznie posuwa się naprzód, 
wówczas tworzą się nieprawidłowe i w wię
kszych odstępach przebiegające pierścienie 
roczne. Pierścienie nie zawsze są jedna
kowo wyraźne i dlatego nieraz należy obej
rzeć dużo łusek zanim natrafi się na pożą
daną. Najodpowiedniejsze są łuski znajdu
jące się tuż pod liniami nabocznemi. Okre
ślenie wieku ryby może być tylko wówczas 
nietrafne, jeżeli cierpiała ona wskutek bra
ku pożywienia lub innych przyczyn i dla
tego nic mogła rosnąć prawidłowo.

Odkrycie Hoffbauera skłoniło J . St. Thom
sona do przeprowadzenia badań nad ryba
mi miętusowatemi (Gadidae). Badacz ten 
przekonał się, że istotnie intensywność 
wzrostu peryodycznie zmienia się stosownie 
do pór roku co u ryb miętusowatych wy
raża się w mniej lub więcej oddalonych 
liniach koncentrycznych. Thomson badał 
tysiące łusek, obliczał ilość rocznych pierś
cieni i na podstawie tego określał wiek 
ryb, co zawsze zgadzało się z rzeczywi
stością.

Zasługującem na uwagę jest odkrycie 
Thomsona, że pierścienie roczne można 
stwierdzić i \i ryb głębokowodnych, cho
ciaż żyją one w czasie łata i zimy z jednej 
strony w jednakowych prawie warunkach 
co do temperatury, z drugiej zaś strony 
obfitość pożywienia w leeie i w zimie po
zostaje jednakowa i dlatego różnice we 
wzroście zdawałoby się nie powinny być tak

znaczne, jak u ryb słodkowodnych,, żyjących 
w górnych warstwach wody, gdzie ilość 
pokarmu zmienia się stosownie do pory ro
ku. Jakie czynniki w danym razie wpły
wają na pery odyczność wzrostu w ciągu ro
ku, nie wiadomo; prawdopodobnie wchodzi 
tu w grę okres tarcia się, gdy ż u starych 
ryb, które nie rosną już i nie produkują 
jaj, w łuskach nie tworzą się nowe pierś
cienie. Cz. St.

(Prom.)

WIADOMOŚCI BIEŻĄCE.

Zjazd pedagogiczny przyrodników i geo
grafów w Warszawie. Korzystając ze zbli
żających się feryj świątecznych Stowarzy
szenie Nauczycielstwa Polskiego zwołuje 
zjazd przyrodników i geografów, wykłada
jących w szkołach Królestwa Polskiego, dla 
rozpatrzenia szeregu spraw, które się na
stręczyły w chwili dzisiejszej.

Program i metoda wykładu, praktykowa
ne dotychczas w naszych szkołach, które 
zmuszone były wzorować się na szkołach 
rządowych, wymagają gruntownej rewizyi, 
zmian i uzupełnień.

Grono przyrodników pedagogów, pracu
jących w sekcyach przyrodniczej i geogra
ficznej, utworzonych w tym roku przy Sto
warzyszeniu Nauczycielstwa Polskiego, za- 
krzątnęło się koło zwołania zjazdu i zapro
szenia nań wszystkich tych kolegów, któ
rzy pracują nietylko w Warszawie, lecz i na 
prowincyi, którym racyonalne prowadzenie 
nauki w naszych odradzających się szko
łach leży na sercu.

W tym celu rozesłana została następują
ca odezwa wraz z programem, odbijającym 
odczuwane potrzeby zmian wykładu i kwe- 
stye wymagające wyjaśnienia.

„Stowarzyszenie Nauczycielstwa Polskie
go Warszawa, Zgoda JN; 8. Sekcye: przyrodni
cza i geograficzna przy S. N. P. zapraszają oso
by, wykładające w szkołach geografię i n a 
uki przyrodnicze, na Zjazd nauczycieli i na
uczycielek tych przedmiotów, który ma się 
odbyć w Warszawie podczas feryj świąte
cznych (od 2 do 6 stycznia 1907 r.)

Pierwsze wspólne posiedzenie obu sek- 
cyj Zjazdu odbędzie się w lokalu Stowa
rzyszenia (Zgoda 8) dnia 2 stycznia o go
dzinie 6 pp.

Osoby, życzące sobie uczestniczyć w Zjeź- 
dzie, proszone są o zawiadomienie o tem 
Biura Zjazdu przed 1 grudnia r. b. pod 
adresem: Stowarzyszenie Nauczycielskie,
Biuro Zjazdu—-Zgoda .V 8.
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Uczestnicy Zjazdu, którzy zechcą wygło
sić odczyt, sprawozdanie lub komunikat 
w zakresie dołączonego programu, raczą 
nadesłać do Biura Zjazdu przed 15 grudnia 
tytuły swych prac wraz z. krótkietn stresz
czeniem, zawierającem główne wytyczne 
opracowanego tematu.

Warszawa, 15 listopada 1906 r.
Członkowie Biura Zjazdu:

K. Kulwieó, S. Łaganowski, H. Ponia
towska, M. Wisznicki

Program czynności Zjazdu.
I. Program wykładu nauk przyrodniczych 

i geografii w szkołach środnich różnego 
typu:

a) dane statystyczne co do ilości godzin 
geografii i przyrody i rozkładu materyału 
według klas w naszych szkołach;

b) w szkołach odpowiednich zagranicą;
c) krytyka tego rozkładu;
d) zasada koncentryczności kursu;
e) projekt programów.
II. Stosunek wzajemny geografii i nauk 

przyrodniczych, oraz stosunek tych przed
miotów do innych nauk szkolnych.

III. Metodyka:
a) przygotowanie naukowe i pedagogicz

ne nauczających;
b) metoda wykładu w klasach niższych;
c) „ „ „ wyższych;
d) zastosowanie rysunku do wykładu.
e) IV. Pomoce naukowe: podręczniki, 

przyrządy naukowe, mapy ścienne i atlasy, 
ilustracye, dyapozytywy, modele, okazy, 
biblioteka dla uczniów i nauczycieli, wy
pisy i t.. p.

V. Pedagogiczne i życiowe znaczenie 
geografii i przyrodoznawstwa.

VI. Referaty naukowe, sprawozdania z ba
dań osobistych, wrażenia z podróży i t. p.

ROZMAITOŚCI.

—  Olbrzymia trzcina. Niezwykle wielka 
forma trzciny zwyczajnej (Phragmites coin- 
munis) rośnie w Niemczech pod wsią Wil- 
rnersdorfem, niedaleko od Luckau w Bran
denburgii. Pierwszą wiadomość o tem sta
nowisku znajdujemy u Rabenhorsta w jego 
„Flora lusatica“ (1840). Uwa/.ał on tę ro
ślinę za rozpowszechniony w Europie po
łudniowej gatunek (Arundo Donax) i do
piero vv r. 1846 poprawił błąd, zaliczając 
do odmiany trzciny zwykłej var. pseudo- 
nax. Wysokość jej była podana na 10 me
trów. Niedawno odwiedził tę miejscowość 
i zmierzył roślinę botanik niemiecki P. F.
F. Schulz; znalazł on wysokość najwięk

szych egzemplarzy na 7,10 m. W każdym 
razie podczas pomiaru wiechy kwiatowe je
szcze nie były zupełnie rozwinięte, a wyż
sze międzywęźla znajdowały się w okresie 
wzrostu, tak że można przyjąć inaximum 
wysokości owych łodyg na 8 m. Długość 
liści wynosiła średnio 75 cm, szerokość 
zaś—6 cm. Grunt, na którym wybujały owe 
zarośla, składa się z szarego tłustego mułu.

(Naturwissensch. Rundsch.)
li. 11.

—  Zastosowanie mrozu do przygotowywa
nia potraw Japończycy przygotowują kilka 
potraw, kori-tofu1), kori-konyaku i kori-mochi, 
zapomocą zamrażania ich w zimie i następne
go suszenia. Tofu jest to rodzaj ciała białko
wego, otrzymywanego z ziarn soi przez goto
wanie i strącanie roztworu zapomocą płynów, 
zawierających sole wapniowe i magnezowe. 
Ponieważ produkt ten, otrzymywany w ta
bliczkach, łatwo ulega gniciu, wystawiają 
go na działanie mrozu. Z powodu wielkiej 
zawartości wody wytwarzają się obfioie 
igiełki lodu, przenikające całą masę. Jeżeli 
pozwolimy mu odtajać, wówczas na miejscu 
igiełek lodu tworzą się puste przestrzenie 
tak, że powstaje nadzwyczaj porowata ma
sa, która z jednej strony tak silnie wysy
cha, że nie może już nastąpić gnicie, z dru
giej zaś skutkiem tej porowatości staje się 
łatwiej strawną. W podobny sposób przy
gotowują się dwie inne potrawy: konya- 
ku, która otrzymuje się w postaci gęstego 
klajstru z korzeni rośliny Amorphophallus 
Kiyieri zapomocą gotowania z wodą wa
pienni}, i moc.łii—masa otrzymywana z Ory- 
za glutinosa. Jeżeli wysuszono te potrawy 
wprost, wówczas stają się one twarde, jak 
róg, i trudno strawne. Mróz więc spełnia 
tutaj czynność podobną, jaką u nas w przy- 
rządz .niu chleba mają drożdże.

li. 11.
—  Dzieła filozoficzne Ampśrea. Aleksy 

Bertrand złożył Akademii nauk moralnych 
rozprawę o dziełacli filozoficznych Ampórea. 
W pracy tej dowiódł przez porównanie 
tekstu drukowanego z rękopismami oryginal- 
nemi, że wskutek opuszczeń, przestawień, 
błędów w datacli i wogóle zmian najrozmai
tszych całokształt myśli autora przedstawia 
się w postaci całkiem niezrozumiałej. Po
nieważ o takie okaleczenie dzieł Amperea 
w żaden sposób nie można posądzać tak 
sumiennego wydawcy, jakim hył Barthćle- 
my - Saint Hilaire, przeto należy przypuścić, 
że miał on w swem rozporządzeniu tylko 
kopię oryginału i to kopię nad wyraz nę
dzną.

Bertrand przypomina, że uczeni świata

') Kori oznacza lód, mróz,



całego, zgromadzeni w Lugdunie na Kon
gres Francuskiego Stowarzyszenia popiera
nia rozwoju wiedzy, dokonali uro.czystej 
inauguraoyi i  płyty. pamiątkowej vv Spiey- 
mieux, małej wiosce, gdzie ubiegło dzieciń
stwo Amp.ereowi i gdzie geniusz jego roz- 
zwijał skrzydła do lotu. Bertrand wyraża 
żal, że dorobek filozoficzny wielkiego bada 
cza nie został ani zbadany poważnie, ani 
uszanowany. A jednak. Ampere stavvial 
Metafizykę swoją wyżej od Fizyki i nie za
wahałby się przypisać teoryom „Stosun
ków” tej samej wartości, co teoryi, elektro
dynamicznej. O. /'•

Revuę scientifiąue
—  Gdzie się gnieździ Salangana? Po

dróżnik Volz zwiedzał miejsca, gdzie się 
gnieździ Salangana (Collocalia fuciphaga), 
dostarczająca gniazd jadalnych. Kolonia 
tych ptaków znajduje się na Jawie, w gó
rach Karang Bolong, niedaleko wsi Naga- 
sari. Oprócz tej kolonii, znajduje się 7 in
nych w tychże górach i kilka na zacho
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dzie wyspy Jawy. Gniazda tych ptaków 
zbierano już. w r. 1698.

Salangana jest wielkości jaskółki, grzbiet 
ma czarny, brzuch szaro-biunatny, mieszka 
-w połud. wschi Azyi, na Cejlonie, w In- 
dyach i na wyspach Śundzkich. W porze 
lęgu nabrzękają silnię jej gruczoły ślinowe 
i dają gęstą wydzielinę, którą ptaki składa
ją na skałach, gdzie zawarta w niej wilgoó 
paruję. , W , ciągu roku ptak ten znosi 4 
razy po l do 2 jaj. Trzy razy ludzie za
bierają gniazda i zaledwie czwarty raz zo
stawiają je dla młodego pokolenia.

Kolonia, którą zwiedzał Volz, leży nad 
samym brzegiem morza. Miejsce to jest ści
śle pilnowane, i wydzierżawione: każdy zbiór 
daje około 100000 gniazd, a poprzednik 
dzisiejszego dzierżawcy, europejczyk, płacił 
rocznie dzierżawy 25000 guldenów. Te
raźniejszy dzierżawca Chińczyk, płaci wię
cej. Gniazda jedzą głównie w Chinach, ja
ko przysmak i lekarstwo. M. T.

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

z a  c z a s  od  d. 1 do  d. 11 l i s to p a d a  1906 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

a>
Barom etr red. 
do 0° i n ą  cięż
kość; 700 mm-j-

Tem peratura w st. Cels.
Kierunek i prędk. 

w iatru w »«/sek.

Zachm urze

nie (0— 10)
I IP O.X  0 

mm

U W A G I

7 r. 1 P 9 w. 7 r. lp . 9 w. Hnjw. Najii. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1P 9 w.

t c. 52,4 51,7 50,5 7,0 10,0 8,1 10,6 6,2 s e 9 SE,0 bE7 8 03 10 --

2p . 47,5 47,8 47,6 7,1 6,9 6,3 9,0 6,0 B. B, Bg 10 10 10 3,7 •  a. p. n.

3 s. 47,5 48,1 49,0 5,8 6,8 6,0 7,6 5,8 Br Eio B, 10 10 10 0,0 •  a.

4 n. 49,5 49,1 49,7 5,9 6,2 6,0 7,2 5,5 Bl 2 e 9 Br •  10 10 10 0,2 •  a. dr.

a pi 50,8 51,4 52,4 7,6 8,6 9,5 10,5 6,0 e3 Kt s3 =  10 = 1 0 3 — =  a.

6 w. 58,8 52, 6 51,8 5,4 9,6 7 3 11,5 5,4 s2 B, N E j 10 0  5 4

7 ś. 49,5 48,3 48,0 4,8 12,0 9,9 14,0 4;s B» b 8 B3 03 07 0 — =  a.

Sc. 45,7 44,3 4 ’,5 6,2 13,0 12,2 1 4 ,2 6,2 e 3 oE8 SE., 0 3 10 9 —

9 P 45,7 46,5 47,4 10,0 12,0 7,4 13,1 7,2 w2 w4 SW2 10 08 0 —

10 s. 43,5 42,0 46,6 4,0 6,2 1,4 8,4 1 4 s, N« NW„ = 1 0 10 0 —

śred-1 
nie 48,6 48,2 48,6 6,4 9,1 7,4 10,6 5,5 5,1 6,8 4,5 8,4 8,3 5,6 —

|  S tan średni barom etru z a dekadę: ‘/a (7 r. +  1 p. +  9 w ) =  748,5 mm

{ Tem peraturą średn ia  za dekadę: '/t (7 r. +  1 p. +  2 X  9 w J =  7C,6 Cels.

( hum a opadu za dekadę: =  3,9 mm
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m a te ry i— Zmienność m utacyjna a  pow stawanie gatunków, przez Cz. S t —Gustaw le Bon. Starość ato
mów a ewolucya kosmiczna, tłum . S. B.—G. Loisei Rozwój poglądów, dotyczących funkcyj płciowych, 
tłum. K. Szokalski.— Kilka spostrzeżeń z biologii kwiatów, prze/. M. T —Kronika naukowa.— Wiadomo

ści b ieżące—Rozmaitości — Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W. WRÓBLEWSKI. Redaktor BR. ZNATOWICZ.
Druk „Gazety Warszawskiej1*, Nowy-Świat 34


