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R U D E  W Ł O S Y  I IC H  Z N A C Z E N IE .*)

Jednem  z najczęstszych odchyleń od 
normalnego typu  europejskiego je s t  w y
stępowanie rudych  włosów. Zjawisko to 
je s t  ogólnie znane. Mniej znany je s t  
fakt, że włosy rude zdarzają się też 
u Murzynów i wszystk ich  innych  ludów 
ciemno zabarwionych, j a k  również u zwie
rząt czarnych.

Ja k  mamy rozumieć to zjawisko? Za
nim odpowiem na to pytanie, uważam 
za właściwe wskazać przebieg własnych 
myśli, rozwijających się od jednego spo
strzeżenia do następnego.

P ierw szy  raz nasunęło mi się pytanie  
powyższe, gdy  zauważyłem w lasach 
wschodniej części Jawry małpy rude po-

*) Tłum aczenie a rty k u łu  „R otę H aare und 
dereń B edeutung", G-Jobus 1908, JNa 20 i 21. P rz y 
m iotnik  „ro t“, o ile stosu je się do koloru w ło
sów, tłum aczę stale przez „ rudy“, zgodnie z ogól- 
nem  używ aniem  te j nazwy. (Przyp. t łu m ).

między zupełnie czarnemi. P rzeszukaw 
szy literaturę, znalazłem, że botanik de 
Vriese obserwował wprawdzie w lasach 
jaw ańsk ich  małpy rude obok czarnych, 
lecz rude, według niego, nie mieszały się 
z czarnemi; jedne od drugich miały żyć 
oddzielnie 1).

Przekonałem się, że zdanie de Vriesa 
je s t  zupełnie nieuzasadnione; w lasach 
gór Tengger znajdowałem osobniki rude 
zawsze pomiędzy czarnemi, zwykle 1 lub 
2 rude pośród 10—20 czarnych. Nieraz 
zdarzało się, że kazałem otoczyć strze l
com drzewo, na lctórem znajdowała się 
kolonia małp, tak, że żadna ujść nie mo
gła, i wówczas często dostawały się w 
nasze ręce rude obok czarnych. Zabi
łem lub kazałem zabić znaczną ilość tych 
małp, bo ładne ich futro wydawało mi 
się przydatnem  do noszenia.

Ponieważ mieszanie się dwu odmien
nych gatunków nie zdarza się w p rzy ro 
dzie, więc zwątpiłem o prawdziwości 
obserwacyi de Yriesea, szczególniej zaś 
o słuszności oddzielania przez różnych 
system atyków  osobników rudych (Sem-

*) II. Schlegel, M onograpliie des Singes, s. 57. 
Lej da, 1876.
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nopithecus pyrrhus) od czarnych (Semno- 
p ithecus maurus). W  tym  czasie u k a 
zała się rozprawa Je n t in k a  x), którem u 
się zdawało, że znalazł różnice również 
w budowie czaszki tych  dwu odmian 
barw nych. Zająłem się gorliwie zbiera 
niem fu ter i czaszek, porównywałem  je  
i ogłosiłem rezu lta ty  mych spostrzeżeń 3); 
zestawiłem też budowę w ew nętrzną  obu- 
dwu odmian 3). Doszedłem do wniosku, 
że pod względem anatom icznym  n iem o
żna wykazać najm niejszych  różnic po 
między Semnopith. m aurus  a Semnopith. 
pyrrhus. Zdarza się jednak , że blizko 
pokrewne ga tunk i odróżniają się tylko 
kolorem włosów; w danym  przypadku  
dokładne porównanie fu ter wykazało, że 
mogą się trafiać przejścia od rudych 
małp do czarnych, podobnież ja k  między 
Europejczykam i trafiają się przejścia od 
jasnego  typu  do ciemnego, lub, używa
jąc  lepszego może porównania, j a k  m ię
dzy Europejczykam i zdarzają się a lb i

*) Jen tin k , On Sem nopitheeus p y rrhus H ois- 
field. N otes from  th e  L eyden  M useum, Tom X IX .

2) K ohlbrugge, B ijd ragen  to t  de n a tu u rlijk e  
geschiedenis van m enschen en dieren , 1Y Zoog- 
dieren  von T engger. N atu u rk . T ijd sch rift voor 
N ederl. Ind ie. Tom IV  (1896).

3) K ohlbrugge, M uskeln und  periphere  N er- 
ven der P rim aten . V erhandelingen  K onk. A ka
dem ie von W etenschappen . A m sterdam , 1897.

E R Y T R Y Z M .

Pom iędzy zupełnie czarnemi małpami znaj
dują się ognisto-rude osobniki; często napo
tykane są tylko w n iektórych okolicach; 
w stosunku 1 : 10.

Ruda matka może urodzić czarną małpkę, 
czarna rudą. N ie wiadomo, czy rude mał- 
py-rodzice częściej rodzą rude potom stw o, 
czy czarne, oraz jakie zabarwienie przeważa  
śród młodych, pochodzących od różnej bar
wy rodziców.

nosi z mniej lub więcej zaznaczonym 
albinizmem. Przejścia pomiędzy w yraź 
nie odróżniającemi się gatunkam i, choć
by  naw et blizko pokrewnemi sobie, spo
tykam y  w przyrodzie nadzwyczaj rzadko; 
dlatego wspomniane formy przejściowe 
nasunęły  mi tę samę myśl, co stw ierdze
nie współżycia: że Semnopitheeus m au 
rus i pyrrhus należą do jednego g a tu n 
ku. Podobny pogląd wyraził już  Schle- 
gel, k tó ry  sądził przytem, że zabarwie
nie rude m ałp mogło być wywołane przez 
podobne przyczyny, jak ie  u ludzi prow a
dzą do albinizmu. Mówi on dlatego o 
„une espece d ’a lb in ism e“ !). Ponieważ 
je d n a k  wierzył słowom de Vriesea, że 
małpy rude żyją oddzielnie od czarnych, 
więc przypuszczał tu ta j pewnego rodzaju 
albinizm ustalony, k tóry  doprowadził do 
wytworzenia się odmiany. Ostatnie p rzy
puszczenie musiałem natu ra ln ie  odrzucić, 
skoro się przekonałem, że czarne małpy 
mogą rodzić rude i odwrotnie; m am y 
więc tu  do czynienia nie z ga tunkiem  
(species lub subspecies), lecz ze zmien
nością indywidualną, j a k  w albinizmie. 
To naprowadziło mię na  myśl porówna
nia włosów rudych  (erylryzm u) z białe- 
mi (albinizmem). W ykazały  się n as tę 
pujące zgodności;

*) H. Scblegel, 1. c. s. 57

A L B I N I Z M .

Albinizm zdarza się u w szystkich ludów, 
lecz częściej u ciem nych. W  pewnych oko
licach może występow ać bardzo często, np. 
na wybrzeżu Złotem, w edług Buffona 1), 
w stosunku 1 : 6 lub 7, na przesm yku Da- 
ryjskim  według de Pauwa 1 ; 36.

Albinosi, łącząc się z normalnemi osobni
kami, często mają dzieci ciemne, jednakże 
daje się zauważyć śród dzieci skłonność do 
albinizmu (de Pauw, Frederic, Topinard). 
Dzieci obojga rodziców albinosów są dotąd 
nieznane.

*) Buffon, H isto ire  naturelle , generale e t par- 
ticu lie re . P a ry ż  1778. Tom XI: A ddition a l'ar- 
tic le  des v a rie tes  de l‘e s je (e  hum aine. Mówi 
on o M urzynach z w ybrzeża Złotego, w yw ożo- 
pych do Indyj Zachodnich.
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W szystk ie młode zupełnie czarnych małp 
(Jawa, Borneo) posiadają żółto - brunatno- 
czerwonawą barwę po urodzeniu, która pó
źniej znika, ustępując czarnej. N igdy je
dnak młode czarnych małp nie bywają 
ognisto-rude, jak małpy rude. Również ru
de małpy są po urodzeniu jaśniejsze niż ro
dzice, ruda ich barwa złagodzona jest przez 
jasno-źółtą albo częściej białą.

Kiedy żółto-brunatno-czerwonawa barwa 
ustępuje czarnej, to zmiana ta występuje 
najpierw na końcach palców lub końcu 
ogona.

Rude osobniki niezawsze są zupełnie ru
de, lecz czasom pewne części ciała są czar
ne łub pośredniego koloru. Czarne włosy 
znajdują się w tedy właśnie na końcach pal
ców, na głow ie lub na ogonie.

Paznokcio u rąk i nóg są u rudych oso
bników zawsze zupełnie jasno zabarwione, 
u czarnych ciemno. U  form przejściowych 
często zauważyć można ciemne paznokcie 
u rudych osobników.

Powyższe porównanie świadczy o da
leko posuniętej zgodności erytryzm u z al
binizmem; skłaniałem  się też ku przy
puszczeniu, że małpy rude odpowiadają 
albinosom śród ludzi, a więc ten sam 
proces prowadziłby u ostatnich do b a r 
wy białej, co do rudej u pierwszych. Że 
analogia ta  nie daje się w  zupełności 
utrzym ać, zauważyłem, dowiedziawszy 
się, że również śród małp zdarzają się 
albinosy zupełne. W  Batawii widziano 
w r. 1790 dwie małpy zupełnie białe !).

Do dalszych wniosków doszedłem pod 
czas trzytygodniowego pobytu na w y
brzeżu morza Czerwonego, gdzie miałem 
sposobność obserwować wielu Murzynów. 
Jak  już wspomniałem, albinizm często 
się zdarza śród Murzynów. W  tej m iej
scowości zdawał się jed n a k  nie w y s tę 
pować; ja ,  przynajmniej, nie widziałem 
żadnego, albinosa, lecz często w idyw a
łem Murzynów z rudemi, j a k  u lisa, w ło
sami i skórą czerwoną 2); n iektórzy wy-

*) R ichard  C layton, On th e  C retins o f the 
Vallais. Memoirs o f the  Society o f M anchester, 
I I I ,  1790.

-) D ane, dotyczące rudych  w łosów  u rozm a
itych  ludów , zebrał R. A ndree („Rote H aa re“, 
Z eitsch rift fu r E thnologie, X, 1878)-

Dziecko murzyńskie (stosuje się to i do 
innych ludów ciem nych) jest po urodzeniu 
jaśniej zabarwione i dopiero później przy
biera ciemną barwę rodziców. N igdy jednak 
dzieci nie są tak rażąco białe, jak dorośli 
albinosi (spostrzeżenie własne, Bolk i inni).

Gdy jasne dziecko murzyńskie ciemnieje, 
czarna barwa skóry w ystępuje najpierw na 
końcach palców (Buffon, Bolk).

Albinosi - murzyni są niezawsze zupełnie 
biali, niektórzy mają czarne końce palców, 
albo włosy blond lub rude zamiast białych  
(de Pauw, Topinard i inni).

Albinosi mają również jasne paznokcie; 
u niektórych zupełnie Diałych albinosów nor
malna barwa zachowuje się tylko w macie
rzy paznokcia.

kazywali przejście do normalnej barwy 
czarnej. Porównałem zaraz tych  rudych  
Murzynów z mojemi rudem i małpami i 
doszedłem do wniosku: pomiędzy czarne 
mi ludźmi i czarnemi małpami czarna 
barw a może ustępować białej lub czer
wonej. Sama przez się nasuw ała  się t u 
taj myśl o podobieństwie procesów, t. j. 
że barwa ruda  stanowi przejście do b ia 
łej, albo że barwę rudą, uważać należy 
za albinizm niezupełny („Semialbinismus" 
według Frederica). Ostatnia myśl zwła
szcza została poparta przez zapoznanie 
się z l i te ra tu rą  przedmiotu. Musiałem 
po nią sięgnąć daleko wstecz, gdyż lite
ra tu ra  nowsza mało mówi o albinizmie 
śród ludów ciemnych. Dawniej z jaw is
kiem tem bardziej się interesowano pod 
wpiywem poglądów Linneusza, który  
dzieli! ludzi na dziennych i nocnych, za
liczając do pierwszej grupy zwykłych 
ludzi, do drugiej zaś albinosów z pośród 
Murzynów. Źródłem tego komicznego 
błędu były błędne opisy podróży z 17 
i j 8 wieku. Albinosi mają, mianowicie, 
nie tylko śnieżnie białą skórę, lecz rów
nież czerwone oczy, co w ynika  stąd, że 
pozbawiona wszelkiego barw nika  tęczów
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ka przepuszcza światło i pozwala widzieć 
czerwoną powierzchnię siatkówki. Dla 
tej p rzyczyny albinos je s t  w rażliwy na 
światło i dopiero wieczorem opuszcza 
ciemne mieszkanie; dlatego to Linneusz 
uczynił go „człowiekiem nocnym ". Prócz 
tego albinos ma zwykle przytępiony 
słuch i j e s t  wogóle słabowity, uważano 
go więc za człowieka niezupełnie rozwi
niętego albo za formę przejściową mię
dzy małpą a człowiekiem* Podróżnicy 
u trzym yw ali, że widzieli całe ludy  albi
nosów, k tó rych  zwyczaje m iały być zu
pełnie odmienne od zwyczajów innych 
ludów, co utwierdzało pogląd n a  albino
sów, jako  n a  bardzo zajm ującą formę 
przejściową. To też  wspominano ich 
wówczas równie często, j a k  dziś N ean
derta lczyka lub P ithecan th ropus  erec- 
tus. Poprzestan iem y na przytoczeniu z 
dawniejszej l i te ra tu ry  tego tylko, co ma 
dla nas  szczególniejsze znaczenie.

Buffon 0 wiedział o albinosach pomię
dzy Murzynami, Howasami, Papuańczy- ; 
kami, W eddam i i Indyanam i. W łosy ich 
jednakże  są, według Buffona, niezawsze 
zupełnie białe, lecz niekiedy rude; oczy 
niezawsze czerwone (tęczówka bezbar
wna), lecz czasem jasno  lub żółto-nie
bieskie, albo z tęczówką, w której żółty 
k rąg  w ew nętrzny  otoczony je s t  c iem no
nieb ieską  obwódką. Również w edług  de 
Pauw a  2) albinosi niezawsze m ają  śnieżno 
białe włosy, lecz czasem  żółto rude, Oczy 
niezawsze są bezbarwne, lecz tęczów ka 
je s t  czasem „nikłego niebieskiego koloru 
i szczególnie b lada“; barw ę oczów innych 
albinosów nazyw a on „ jaskraw o żó łtą“. 
De Pauw  znał też rudych  Murzynów i 
miał sposobność zauważyć, że z jednych  
rodziców zostali urodzeni i rudzi Murzy
ni i albinosi: „te dwie odm ian^ zda ją  się 
więc zbliżać do siebie, jed n a  j e s t  n a s tę p 
stwem  albo sku tk iem  drugiej. Mogłyby 
się one łączyć w jed n y m  osobniku, w y
tw arzając  białego M urzyna z rudem i wło- 
sam i“.

>) Buffon, H isto ire  na tu re lle  generale  e t par- 
ticu lie re , V i X I: Variet.es dans l ‘espece hum aine.

3) De P au w , B echerches philosophiques sur 
les Americains, II. Londyn, 1770.

Podobny fak t stwierdzono również śród 
Jawańczyków, zresztą  znał to już  Pli
niusz. Na szczególną uwagę zasługuje 
to, że n iek tórzy  albinosi są bezbarwni 
na całem ciele, wyjąwszy końce palców. 
Barwa zachowuje się więc przedewszyst- 
kiem na tem  samem miejscu, na k tórem  
i rude małpy mają często czarne włosy 
(albo ciemne paznokcie), oraz od k tó re
go zaczyna przedewszystkiem  ciemnieć 
ja sn e  po urodzeniu dziecko murzyńskie. 
Gdy albinosi mają włosy rude, wtedy 
słabiej byw ają  zaznaczone inne cechy, 
związane z albinizmem (wzrok, słuch), 
przez co napół rude osobniki, a więc n a 
turalnie i całkiem rude okazują się for
mami przejściowemi do białych.—P. S. 
Voigt !) w swym podręczniku podobnież 
umieścił białowłosych obok rudowłosych 
i wskazał, że i jedni i drudzy zdarzają 
się śród wszystk ich  ludów. Należałoby 
tu jeszcze wspomnieć Topinarda 2), k tó 
ry  występowanie rudych włosów przypi
suje większemu jeszcze brakowi barw ni
ka niż w albinizmie. Zalicza on do nie
zupełnych albinosów „Murzynów o cerze 
mniej lub więcej jasnej, koloru mlecznej 
kaw y lub miedzianej, o oczach niebies
kich -i zielonych, z włosami żółtawemi 
lub ru d aw em i11. Znał on też wypadki, 
kiedy tylko oczy podległy albinizmowi, 
włosy zaś nie lub odwrotnie.

Frederic  3) również opisał przypadki 
częściowego albinizmu, Murzynów z j a 
sno blond włosami, wieloma ciemnemi 
plamami barwnikowymi („negres pies“ 
Buffona) i jasno szarą tęczówkę; przytem  
ci albinosi posiadają znaczną skłonność 
do ba rw y  rudej lub rudaw ego połysku 
ja sn y c h  włosów.

Ze wszystkich  przytoczonych spostrze-

') V oigt, L ehrbuch der Zoologie, I  w  „Na- 
tu rgesch ich te  der drei E e ich e“, 1835.

s) Topinard, E Jem ents d :an th ro p o lo g ie . gene
rale. P aryż , 1885. P rzy toczony  pogląd na albi
nizm T opinard zapożyczył od sw ego nauczyciela, 
Broca, osobiście skłonni ejszy  b y ł do uw ażania 
ru d y ch  w łosów  za odm ianę blond. W książce 
jeg o  napo tykam y obadw a poglądy.

:i) P rederic , B e itrage zur F rage des Albinis- 
mus, Z eitsch rift f. M orphoł. u A nthropologie, 
X, 1907.
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żeń wynika, że, ja k  istn ie ją  przejścia od [ 
rudych małp do czarnych, tak  też od al
binosów pomiędzy Murzynami do ludzi 
rudych i blondynów. Zgodność byłaby 
może zupełną, gdybyśm y mogli zbadać 
wiele małp-ałbinosów; te jednak, jak  się 
zdaje, są bardzo rzadkie. Albinizm w 
pewnych okolicach, w ciągu pewnego 
czasu, może znacznie w zrastać  (jak wska
zano wyżej). W Albanii w starożytno
ści albinosi byli tak  częstem zjawiskiem, 
że od nich kraj o trzym ał swę nazwę. To 
samo dotyczę rudowłosych (Szkocya, Pin- 
landya, szczególniej W otjacy  według Pal- 
lasa u  Topinarda i Andreego). W szys t
ko to skłania  nas do uważania erytryz- 
mu za pewien rodzaj albinizmu, lub do 
uważania obudwu za zjawiska blizko 
pokrewne. To też przekonany jestem , 
że nie należy uważać rudego koloru wło
sów za właściwą barwę, j a k  np. blond; 
rude włosy nie są uw arunkow ane pewną 
barw ą, lecz raczej brakiem barw y czyli 
barwnika. J a k  to rozumiem, wykażę po
niżej.

W pewnych razach, białe lub rude bar
wy włosów są tylko czasowemi przej- ' 
ściami do ciemniejszych lub właściwych. 
Ja, np., urodziłem się z jasno-blond wło
sami, teraz jes tem  ciemnym blondynem. 
Matka mojej żony miała rudo-blond wło
sy, większa część jej dzieci urodziła się 
z białemi włosami, j a k  również moja żo
na, k tó ra  je s t  teraz  ciemną blondynką. 
Ani jedno dziecke nie je s t  rude. Dwoje 
z pomiędzy tro jga moich dzieci urodziło 
się z zupełnie białemi (jak u albinosów) 
włosami; włosy ich ciemnieją coraz ba r
dziej, lecz zmiana ta  przebiega u jed n e 
go dziecka szybciej niż u drugiego. W i
dzieliśmy, że w podobny sposób wyżej 
wspomniane małpy z żółto brunatno-czer- 
wonawych s ta ją  się czarnemi. Wreszcie 
każdy zapewne zauważył, że ognisto ru 
de dzieci mogą z latam i znacznie ściem
nieć, tak  samo j a k  ciemnieje dziecko 
murzyńskie. Również albinizm przyro
dzony, w edług Topinarda, może zmniej
szać się z wiekiem: „przytaczano w y
padki, w których choroba (albinizm) 
zmniejszała się z l a ta m i“.

Myśli podobne doprowadziły nas do

uważania białej i rudej barw y za pewne 
powstrzym anie w rozwoju; powrót do 
s tanu  normalnego może nastąpić, jeśli 
owo powstrzymanie nie je s t  zbyt k rań 
cowe. Możemy więc porównać erytryzm  
i albinizm z hypotrichosis czyli brakiem 
włosów. Brak włosów występuje czasem 
u wielu ssących; Bonnet ogłosił pewną 
liczbę zaobserwowanych wypadków 1). 
Analogia s taje  się wyraźniejszą, ponie
waż dowiadujemy się od Bonneta, że, 
gdy bezwłose zwierzęta mają jeszcze tro 
chę włosów, to te znajdują  się najczę
ściej na krańcach kończyn, a więc na 
tych samych miejscach, gdzie w razie a l
binizmu i e ry tryzm u najczęściej zacho
wuje się barw a czarna. Jeśli bezwłose 
zwierzę nie umiera, to włosy mogą się 
później rozwinąć; uw ala łem  to często u 
kur  na Jawie. Kurczęta, w yklute bez 
pierza, mogą żyć w gorącym klimacie 
i odzyskać później część upierzenia lńb 
całkowite, o ile brak  był tylko częściowy.

Tłum. S. Poniatowski.
(Dok. nast.)

S Y M B IO Z A  M IĘ D Z Y  L A R W Ą  
W A Ż K I  A W O D O R O S T A M I  

N I T K O  W A T E M I.

W  miejscowości zwanej Margareten- 
bad wśród Lasu Czeskiego, w małym 
stawie, zanieczyszczanym ustawicznie 
mydlinami od prania  bielizny i posiada
jącym  skutkiem  tego bardzo ubogą florę 
i faunę, p. Kammerer 3) zauważył w wię
kszej liczbie larwy ważki z rodzaju Aes- 
chna. Larwy te pełzały po obmurowa
niu s taw u i przestraszone chowały się 
w szczelinach. W szystkie larwy poro
śnięte były wodorostami [n itkowatem i 
(Oedogonium undulatum), które otaczały 
całe zwierzę jakby  zieloną osłoną. Po- 
jedyńcze nitki tego wodorostu przyra-

>) Bonnet, TJber H ypotrichosis congenita  uni- 
versalis. A nat. H efto. W iesbaden 1892.

s) N aturw issenschaftliche R undschau <Na 20 
z roku  1908.
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s ta ły  mocno do chitynowego pokrycia. 
Naw et larw y w yję te  z tego s taw u  zaraz

L arw a w ażki z rodza ju  A eschna po
rośn ięta  w odorostam i Oedogonium  

undulatum .

po wylenieniu się i przeniesione do in 
nego akw aryum  (z wodą przegotow aną 
dla zabicia zarodników i nas tępn ie  'sk łó
coną z powietrzem), poras ta ły  nanowo 
wodorostami. Pochodziło to stąd, że, j a k  
się udało wykazać p. Kam , zarodniki 
wodorostów przedostaw ały  się, jeszcze 
zanim s ta ra  skó rka  została zrzucona, 
przez szparki rozluźnionej w ars tw y  chi- 
tynowej aż do nowej skóry  zwierzęcia. 
Należało odrazu przypuszczać, że mamy 
tu  do czynienia z sym biotycznem  połą
czeniem dw u organizmów — roślinnego i 
zwierzęcego. Aby się o tern przekonać, 
p. K am m erer wykonał szereg doświad
czeń, z których p rzy taczam y nas tę p u ją 
ce: do zwykłej wody dodawano równą 
objętość wody sodowej. W  wodzie ta 
kiej zawierającej nadm ia r  bezwodnika 
węglowego larwy porośnięte w odorosta
mi żyły dtużej niż la rw y  tych os ta tn ich  
pozbawione. Ujawniły też one większą 
odporność na  b rak  tlenu w wodzie za
nieczyszczonej odpadkami organicznemi, 
mydłem lub zarośniętej pleśnią wodną 
(Saprolegnia). W wodzie takiej la rw y  bez 
wodorostów żyły daleko krócej. Za do
daniem  jed n a k  do wody tych  osta tn ich  
(Oedogonium capillare) śm iertelność m ię
dzy larw am i bez wodorostów zmniejszała 
się. S tosunek się zmieniał, gdy dośw iad
czenia przeprowadzano w ciemności. Asy- 
milacya wodorostów w tedy  ustaw ała , lar
wy zaś żyjące z wodorostami, jako  przy
zwyczajone do obfitszej ilości tlenu, zn a j
dowały się w położeniu gorszem, aniżeli 
larw y z samego początku hodowane bez 
wodorostów.

Doświadczenia te wskazały , że w  wa
runkach, w jak ich  znajdowały się larw y 
w wyżej wymienionym stawie, to j e s t

pod wpływ em  ustawicznego zanieczysz
czania wody przez mydliny, wodorosty 
przynoszą im znaczną korzyść. Zacho
dziło pytanie, j a k  będą się zachowywały 
oba  współżyjące organizmy, skoro je  roz
dzielimy. Można było przypuszczać, że 
larw y ważki skutk iem  osiedlenia się na 
nich wodorostów wyrobiły w sobie zna
czną odporność na zanieczyszczenie w o 
dy mydłem i że odporność ta  pozostanie 
naw et skoro usuniem y wodorosty z ich 
powierzchni. W  tym celu p. Kam merer 
zeskrobywał ostrożnie larw y z wodoro
stów i wpuszczał j e  napowrót do wody. 
Okazało się, że zachowują się ta k  samo 
ja k  i larwy, k tóre nie były  nigdy pokry
te wodorostami. Co więcej u jaw niły  one 
jeszcze w iększą wrażliwość na nadm iar 
bezwodnika węglowego, jak g d y b y  sym 
bioza z wodorostami wywołała w nich 
większą potrzebę tlenu. Ciekawe też 
było zachowanie się wodorostów po od
dzieleniu ich od larwy ważki. W w a
runkach  norm alnych wodorosty te przy
tw ierdzają  się do podłoża zapomocą roz
gałęzionych chwytników. P. Kam. pro- 
bował zdjęte ostrożnie z larw wodorosty 
przenosić n a  inne podłoża. Nie udało mu 
się to je d n a k  z podłożem nieorganiczne
go lub roślinnego pochodzenia. W odo
rosty  prędko odrywały się i p ływały oso
bno, ale przytem  żyły znacznie krócej. 
N aw et na podłożu zwierzęcem—na m ar
twej dżdżownicy lub gąbce słodkowod
nej pozostawały przytwierdzone zaledwie 
w ciągu dni kilku. Lepiej udawało się 
przenoszenie wodorostów na roztarte  la r 
wy ważki. W innych znowu doświad
czeniach p. K. pomieszczał larwy tego 
samego gatunku, ale z innego s taw u ra 
zem z larwami pokrytem i wodorostami. 
W kró tk im  czasie w szystk ie  larw y po
kryw ały  się n itkam i wodorostu. Nie na 
stępowało to, jeżeli do naczynia wpusz
czano larw y całkiem innych rodzajów, 
np. Anax, Libellula, Calopterix. Sztucz
ne przeniesienie wodorostów jednak  uda
wało się na larw ach  wyżej wymienio
nych rodzajów, ale wodorosty rozwijały 
się na  ich ciele daleko słabiej. W  koń
cu p. K. próbował przenosić wodorosty 
Oedogonium undulatum  z innych miej



JS6 36 WSZECHŚWIAT 567

scowości, gdzie występowały one na ro 
ślinach wodnych. Aby zapobiedz zbyt 
prędkiem u starciu wodorostów przez szyb
kie ruchy larwy, badacz znieczulał te 
ostatnie eterem  na parę  godzin. Czas 
ten wystarczał, by wodorosty mogły się 
przyczepić do larw. Jednakże udawało 
się to tylko z larwami z rodzaju Aes- 
chna. Doświadczenia z innemi wodoros
tam i (Oedogonium capillare, Spirogyra, 
Cladophora, Vaucheria) dawały pożądany 
rezultat również tylko na wyżej wymie
nionym rodzaju, ale i w tym  przypadku 
nietrwały.

Wreszcie p. K. zauważył, że gnicie w a
żek porośniętych wodorostami odbywało 
się szybciej niż larw nieporośniętych. 
P. K. tłumaczy to w taki sposób, że obe
cność wodorostów bardziej sprzyja roz
wojowi baktery j. Prawdopodobnie i więk
sza ilość tlenu, wydzielanego przez wo
dorosty, ma tu  też pewne znaczenie.

W  jak i  sposób mogła się wytworzyć 
podobna symbioza? Odpowiedź na to 
dają następujące  spostrzeżenia: gdy la r 
wy przeciskają się przez pływające lub 
też przyczepione do podłoża wodorosty, 
przyczepia się do ich ciała zawsze kilka 
nitek. W  pojedynczych wypadkach p. 
Kammerer zauważył, że n itk i wodoros
tów przykleja ją  się nawret dość mocno, 
jeżeli dostają się na stronę larw y po
k ry tą  brodawkami. Nawet w tym  w y
padku, gdy nitk i te w krótce odpadały 
z ciała larwy, po 9 — 10 dniach pokazywał 
się na nich zielony nalot przeobrażający 
się potem w zielony puszek. Ponieważ 
w wyżej wymienionym stawie nie było 
ani mułu, ani żadnych kryjówek, więc 
należy przypuszczać, że larw y ważki, bę 
dąc ustawicznie niepokojone przez pra
nie bielizny, zmuszone - były się kryć 
wśród n itek  wodorostu, k tóre tym spo
sobem m iały możność przyczepienia się 
do ich ciała. Taki był prawdopodobnie 
początek toj symbiozy, k tóra  umożebniła 
larwom życie w w arunkach  tak  dla nich 
niekorzystnych. N atura ln ie  z biegiem 
czasu utrw aliła  się ona drogą doboru 
przyrodniczego.

Tak więc korzyści, jak ie  m ają  obie 
strony  z tego połączenia, są następujące:

larwa ma zapewmioną dostateczną ilość 
tlenu, wydzielanego przez osiedlające się 
na niej wodorosty, a skutkiem  tego staje  
się bardziej odporną przeciw zanieczysz
czaniu wody oraz przeciw grzybom pa- 
sorzytniczym  (Saprolegniaceae). Być m o
że także, że powłoka z wodorostów s łu 
ży jej jako zabarwienie ochronne. Dla 
wodorostów zaś połączenie z larwą daje 
możność przenoszenia się z miejsca na 
miejsce, a temsamem wyzyskiwania co
raz to świeżego środowiska. Zapewne 
wodorosty takie nie tak  łatwo też b y 
wają pożerane przez rozmaite zwierzęta- 

Badanie p. Kam. ma ważne znaczenie 
naukowe, gdyż dowodzi, że podobne po
łączenia symbiotyczne mogą powstawać 
i w czasach obecnych i że wszędzie mo
żna znaleźć obfity m ateryał do postrze- 
żeń biologicznych, które, jeżeli będą prze
prowadzone konsekwentnie, mogą za
wsze doprowadzić do wniosków ogólniej
szych.

D r. J. Trzebiński.

S Z C Z E P I E N IE  I M IE S Z A Ń C E  
W E G E T A T Y W N E .

W  życiu codziennem spotykam y się 
bardzo często z ciekawem zjawiskiem, 
mianowicie z możnością przeszczepiania 
pewnych części rośliny na osobniki in
ne, należące nie tylko do tego sam ego’ 
lecz naw et do innego gatunku . Kwestyę 
udania się szczepienia, o ile ono było 
wykonanó poprawnie, rozstrzyga prawie 
zawsze pokrewieństwo roślin, znacznie 
bowiem je s t  łatwiej łączyć rośliny blisko 
z sobą spokrewnione, aniżeli dalekie. J e 
dnak prócz pokrewieństwa sy s tem atycz
nego, m ają tu  także znaczenie pewne 
wzajemne stosunki dwu roślin, k tó re  się 
łączy przez szczepienie, określane za
zwyczaj jako  pokrewieństwo w e g e ta ty w 
ne, a o p i r te  według wszelkiego .prawdo
podobieństwa na procesach fizyologicz- 
nych, łącznie z budową anatom iczną. Po
między zdolnością łączenia się płciowego 
dwu form, a zdolnością tych  samych
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form do łączenia się drogą w ege ta tyw ną  
niema związku; ogólnie można przyjąć, 
że skłonność do łączenia  się na  drodze 
w egetatyw nej j e s t  znacznie większa, niż 
na drodze płciowej, mimo odległości sy 
stem atycznej, np. jab łoń  i g rusza mimo 
bliskości pokrew ieństw a, należą bowiem 
do jednego  rodzaju, z ras ta ją  się źle i s to
sunkowo nieczęsto, na tom iast  bardzo ła
two zrasta  się g rusza  z pigwą, chociaż 
tę o s ta tn ią  zalicza się zwykle do osobne
go rodzaju.

W p ły w  podkładki na  zraz s ta je  się 
widocznym w jego  dalszym  rozwoju i 
s tanow i niezbity fak t,  przedm iotem  spor
nym je s t  ty lko stopień tego wpływu. 
W  przeważnej ilości wypadków wpływ 
podkładki j e s t  tylko ilościowy a nie j a 
kościowy, nie sięga głęboko i wywołuje 
zmiany nie naruszające  system atycznego 
s tanow iska  zraza, działając na jego  siłę 
wzrostu, długość życia, stopień płodno
ści, zmianę sm aku  owoców, czas pusz
czania liści i kw iatów  i t. d. Niektóre 
rośliny jako  zrazy rozw ijają  się lepiej 
na  podkładce z innego ga tu n k u  niż na 
własnej, np. słodkogorz (Solanum Dulca- 
mara) na pomidorze (Solanum lycoper- 
sicum), Physa lis  na ziem niaku; odw ro t
nie u innych podkładka działa ham ująco 
na w zrost w ege ta tyw ny  (z czem nieraz 
idzie w parze zwiększenie ilości kw ia
tów), np. gruszę, k tó rą  się chce hodo
wać jako  karła, szczepi się na pigwie, 
j a b łk a  zaś w tym  sam ym  celu, na  Ma- 
•lus paradisiaca. Ze zm ianą w zrostu  czę
sto zmniejsza się wiek zraza, i tak, j a 
błoń norm alna  żyje około 200 lat, za
szczepiona zaś na Malus paradisiaca ty l 
ko około 50. Rośliny jednoroczne za
zwyczaj nie da ją  się zamieniać przez 
szczepienie na wieloletnie, jakko lw iek  
Lindemuth, używ ając jednorocznej Mo
ri iola caroliniana jako  podkładki pod Abu- 
tilon Thompsoni, u trzym yw ał j ą  przy 
życiu 3x/2 roku. V oechting  niezróżnioo- 
wane pączki wzięte z podstaw y  kw ia to 
s tanu  buraka, szczepił na buraku  je d n o 
rocznym i otrzym ywał z tych  pączków 
organy  wegetatywnie, skoro zaś j e  za
szczepił na  buraku, k tó ry  przezimował, 
pączki rozwinęły się w kwiatostan.

.Nś 36

Znacznie rzadziej trafia się, że szcze
pienie wywołuje głębokie zmiany w zra
zie lub podkładce, dotykające naw et s ta 
nowiska system atycznego; mówimy wów
czas o bastardach  w egetatyw nych, w 
przeciwieństwie do bastardów, o trzym a
nych przez zapłodnienie. Ogólnie więk- 
szóść ludzi uważa szczepienie roślin ziel
nych i d rzew iastych za wynalazek zu
pełnie nowy, mimo, że już  Arystoteles 
pisze, że za jego czasów szczepiono nie- 
tylko d rzew a owocowe, lecz także rośli
ny  zielne, mianowicie bylicę hodowaną 
na dzikiej, Rzymianie zaś j a k  można się 
o tem z rozmaitych wzmianek przekonać, 
znali szczepienie drzew.

W XV II wieku, jak  to w ynika z pism 
O. de S erre sa  znano dobrze szczepienie 
roślin zielnych, naw et z użyciem korze
ni jako  podkładki, był Avięc postęp zna
czny. Mimo to, w wieku XVIII nie wie
rzono w możność szczepienia roślin ziel
nych, dopiero Tschudy wykonał z powo
dzeniem całe mnóstwo szczepień na ro
ślinach psiankow atych, krzyżowych itd., 
że wspomnę tylko powszechnie znane 
zaszczepienie pomidora (Solanum lyco- 
persicum) na ziem niaku (Solanum tube- 
rosum), przyczem i podkładka i zraz 
„owocowały*', bo ziemniak dał w ziemi 
bulwy a pomidor owoce, lub zaszczepie
nie melona na ogórku. Od tego czasu 
szczepienie roślin zielnych stało się przed
miotem liczniejszych doświadczeń, z k tó 
rych  przytoczę bardziej zajmujące.

I tak  L indem uth  zaszczepił lak (Chei- 
r a n th u s  Cheiri) na  kapuście (Brassica 
oleracea), petunię (Petunia  hybrida) na 
ty toniu , Abutilon Thompsoni na Althaea 
narbonensis, Solanum ery throcarpum  na 
pomidorze (Solanum lycopersicum); po 
zaszczepieniu z iem niaka na słodkogorzu 
(Solanum Dulcamara), gałązka ziem nia
czana rosła i rozwijała się znakomicie, 
a na korzeniach podkładki, t. j. na  słod
kogorzu, powstały u tw ory podobne do 
bulw  ziemniaków. Podwójne zbiory o trzy
m yw ał Fouguet z pomidorów zaszczepio
nych  na ziemniakach, nie widział jed n ak  
wzajem nego wpływu podkładki i zraza 
n a  siebie. L igus tr  (L igustrum  ovalifo- 

| lium) na bzie (Syringa yiilgaris) z powo
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dzeniem szczepił Carriere; jabłoń na g ru 
szy i odwrotnie Stoli; jab łcń  na gruszy 
przyjmowała się dobrze i w krótkim  cza 
sie niosła owoce, lecz nie wielkie, ginęła 
jednak  już  w czwartym  roku, natomiast 
w razie szczepienia gruszek  na jabłoni 
owoc dojrzewał o 14 dni wcześniej, a 
zrazy dożyły 8 lat. S trassburger  szcze
pił bieluń (Datura Stramonium) na zie
mniaku, otóż ziemniak wytworzył liczne 
bulwy, k tó rych  odżywianiem zajęła się 
właściwie Datura; wpływu zraza na pod
kładkę nie było w budowie bulw, ana
liza chemiczna jed n a k  wykryła  w nich 
obecność atropiny. Przeciwne rezulta ty  
otrzymali, eksperym entu jąc  z temi same- 
mi roślinami co Strassburger, Lindemuth, 
Meyer i Schmidt, k tórzy również szcze
pili na  z iem niaku bieluń (Datura S t ra 
monium), nie wykryli  jednak  w bulwach 
ani śladu atropiny; możliwe więc, że od 
m ienny rezu lta t  S trassburgera , o ile nie 
polega na błędzie, pochodzi stąd, że w 
pewmych w arunkach  możliwa je s t  wę
drówka alkaloidów ze zraza w podkładkę.

W edług S tra ssbu rge ra  bardzo łatwo 
przyjmuje się D a tu ra  Stram onium  i Phy- 
salis Alkekengi na ziemniaku jako  pod
kładce, zaledwie 10% zaś gdy szczepił 
na  ziemniaku wilczą jagodę  (Atropa Bel
ladonna) lub lulek (Hyoscyamus niger). 
W  innych doświadczeniach używając z ie
m niaka  jako  zraza, otrzymał pomyślny 
rezultat, szczepiąc go na Solanum ni- 
grum, Physalis  Alkekengi, Nicotiana ru- 
stica, A tropa Belladonna i Hyoscyamus 
n iger  jako  podkładkach. Udało się mu 
naw et roślinę z trędownikowatych, Schi- 
zan tus  Grahami, zaszczepić na z iem nia
ku. W  żadnym przypadku nie można 
było zauważyć takiego wpływu podkład
ki na zraz, k tó ryby  się przejawiał w 
zmianach morfologicznych; odwrotnie zie
m niak użyty  jako  podkładka dla zrazów 
D atura , Physalis, Nicotiana, dawał bu l
wy, mimo, że był pozbawiony swoich 
liści, a asymiiowaly tylko liście zraza. 
Ziemniaki szczepione na Datura , jako 
podkładce, tworzyły bulwki z m aterya- 
łem zapasowym w ką tach  liści, co się 
trafia norm alnym  ziemniakom, skoro im

się uniemożliwi odprowadzenie materya- 
łów zapasowych do korzeni.

Laruent szczepił Brassica oleracea ca- 
pitata  (Chou Cabus) na Brassica olera
cea botrytis  (Chou Ileur) i na  Sinapis sp., 
także rozmaite odmiany fasoli na  sobie. 
Bardzo ciekawe rezulta ty  otrzymali Gra- 
fe i Linsbauer; mianowicie jako  podkład
ki użyli prawie beznikotynowej, bo za
wierającej w liściach tylko 0,078°/0 ni' 
kotyny, Nicotiana affinis i szczepili na 
niej Nicotiana tabacum, mającą przeszło 
4°/0 nikotyny. Ilość n ikotyny w podkład- 

■ ce (N. affinis) zwiększała się do 3,560/o- 
Po pewnym  czasie ścinali zraz N. taba 
cum i badali świeżo wyrosłe liście pod
kładki na zawartość nikotyny, której 
było znacznie więcej niż normalnie, w y
ciągnęli wrięc z tego wniosek, że w ystę
pująca w N. affinis po zaszczepieniu N. 
tabacum , nikotyna nie pochodzi z wę
drówki n ikotyny ze zraza w podkładkę, 
lecz że N. affinis przez symbiozę ze zra
zem, nabyła  zdolności tworzenia większej 
nad normalną ilości nikotyny (nastąpiło 
niejako zakażenie zdolnością do większej 
produkcyi nikotyny). W tym razie n a 
leży przypuszczać, że w łodydze N. affi
nis nagromadziła się pewna ilość niko
tyny, k tó ra  przeszła z czasem w nowo 
wytworzone liście.

Szczepienie ma wielkie zastosowanie 
w hodowli kaktusów, gdzie jako  pod
kładki dla zrazów kaktusów, należących 
do najrozmaitszych rodzajów, używa się 
stale i z wielkiem powodzeniem roślin 
Peireskia Bleo i Peireskia aculeata.

Wiele doświadczeń nad szczepieniem 
roślin zielnych wykonał Daniel. I tak: 
zaszczepił Saponarię na Oenothera bien- 
nis, bulwy Rutabaga na korzeniach Si- 
symbrium  Alliaria i odwrotnie; siewki 
ja rm użu  szczepione na korzeniach  czo- 
snaczka (Sisymbrium Alliaria) wyw oły
wały, jako silniejsze z na tury , przerost 
podkładki z 8 mm średnicy na 10—12 mm. 
Jeżełi jed n a k  na wspomnianej podkładce 
szczepiono gałązki kwiatowe jarm użu, 
odpowiednio do słabego zraza, przerost 
nie występował wcale w podkładce. Ogól
nie według Daniela, na podstawie tych 
spostrzeżeń można zauważyć, że silniej-
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sze zrazy wzm acniają  rozwój słabszych 
podkładek, młode pączki kw iatow e p rzy j
m ują  się dobrze na korzeniach, a naw et 
korzenie z liśćmi można zaszczepiać na 
łodydze, np. korzenie czosnaczka (Sisym- 
brium  Alliaria) wraz z różyczką liści lub 
korzenie Brassica Cheiran thus lub Bar- 
barea intermedia, zaszczepione na łody
dze jarm użu, kw itły  zupełnie normalnie. 
W innym  razie Daniel próbował sp raw 
dzić, czy przez szczepienie i zebranie na
sion zawiązanych przez zraz można otrzy
mać nowe odmiany; rezu l ta ty  j a k  sam 
stw ierdza były rozmaite. Rzepa szcze-* 
piona na S isym brium  Alliaria daw ała  n a 
sienie, które wysiane okazywało w y ra ź 
ny  powrót do typu  dzikiego, żadnych 
zmian nie było w razie szczepienia g ro 
chu K nighta  na P ab a  vulgaris. W śród  
krzyżowych spostrzegał pewne przenie
sienie nowych cech, o trzym anych przez 
szczepienie na  siewkach. Mianowicie S i
sym brium  Alliaria zaszczepione na j a r 
m użu dało siewki, tworzące pędy 0,4 m 
wysokie, o korzeniu mocno rozw iniętym  
i bogato rozgałęzionym, 0,3 m  długim, 
0,03 w grubym; liście zielone, pom arsz
czone j a k  u jarm użu, o zapachu tak  czo- 
snaczka ja k  i ja rm użu . Rośliny kon tro l
ne wychodowane z dzikiego S isym brium  
wysokie 0,65 m, m iały  korzeń słabo roz
gałęziony, najwyżej 0,1 — 0,2 m długi, o 
liściach żółto zielonych z zapachem  czo
snku. Na fasoli (Haricot de Soissons) z 
żółto - białym  kwiatem , Daniel szczepił 
czarną fasolę belgijską, nie o trzym ał j e 
dnak  wszystkich  liści z podkładki, w tym  
wypadku zraz rozwinął kwiaty  białe i 
fioletowo pstrokate , owoc zaś zbliżał się 
smakiem  raczej do owoców podkładki. 
Rzepa czerwono-główicowa szczepiona na 
kapuście (Chou de Mortagne) po zaw ią
zaniu nasion dała z nich  siewki, z k tó 
rych wyrosły małe rzepy  o zapachu k a 
pu s ty  i rzepy równocześnie. Można więc, 
w ed ług  Daniela, także i z roślin  zielnych 
otrzym ać bas ta rdy  w ege ta tyw ne  z no- 
wemi własnościami w narządach  odżyw- j 
czych; wpływ podkładki na  zraz i po
w stające na nim  nasiona w pojedyńczych 
w ypadkach  w ystępu je  z r jz m a i tą  siłą, 
szczególnie u krzyżowych.

98 ónt

Liczne doświadczenia, szczególnie nad 
szczepieniem "roślin strączkowych, z do
datn im  rezulta tem  przeprowadził Biffen; 
mianowicie szczepił on Trifolium repens 
na Trifolium p ra tense  i Trifolium b y t  ri- 
dum, odwrotnie Trifolium hybridum  na 
T. repens i T. pratense; powiodło mu się 
też zaszczepić lucernę (Medicago sativa) 
na Trifolium pratense i Trifolium p ra 
tense na przelocie wełnistym (Anthyllis 
yulneraria).

Szczepiąc korzeń na korzeniu, Daniel 
otrzym ał trw ałe  zrosty, przyczem zraz 
dobrze się rozwijał w dość licznych p rzy 
padkach, chociaż łączył z sobą rośliny 
z odległych grup system atycznych, co 
zresztą  nie należy do rzadkości. Tak np. 
Barkhausia  taraxacifolia na  Taraxacum  
offtcinale i na  Hypochaeris radicata , 
D ianthus sp. na Lychnis dioica. Zaszcze
pił też skutecznie łodygi lnicy (Linaria 
vulgaris) na  A ntirh inum  m ajus i Ballota 
sp. na  Lamium purpureum. Z doświad
czeń swych Daniel wyprowadził szereg 
wniosków ogólniejszej na tu ry :  m ianowi
cie s tw ierdza  on możliwość szczepienia 
między sobą roślin, mimo odległości sy 
stem atycznego pokrewieństwa. Udanie 
się szczepienia roślin zielnych, k tórych  
łodygi z czasem tworzą przestw ory po
wietrzne, w tedy ty lko je s t  możliwe, gdy 
używam y roślinek młodych, k tórych  
rdzeń  ma jeszcze zdolność wytworzenia  
tk an e k  twórczych. Najlepiej jed n a k  ro 
śliny zielne szczepić na korzeniu, skoro 

! m am y do czynienia z korzeniami bul- 
wiastemi, szczepienie łatwiej się udaje, 
jeżeli używ am y  korzeni młodych, które 
nie zdołały jeszcze nagrom adzić m aterya- 
łów zapasowych. Możliwem je s t  nawet, 
że szczepienie udaje się tylko w tej 
chwili (Lactuca sa tiva  na Tragopogon 
porrifolium). W zasadzie wówczas są 
większe nadzieje co do udan ia  się do- 

: świadczenia, jeżeli rośliny u trzym ujem y 
w w arunkach  najbardziej zbliżonych do 
normalnych. Szczepienie wpływa mniej 
lub więcej n a  czas t rw an ia  roślin szcze
pionych.

Rośliny jednoroczne zaszczepione na 
dw ule tn ich  lub trw ałych, pozostają je- 
dnorocznemi i pociągają za sobą częścio-

W SZECH ŚW 1AT
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wą lub zupełną śmierć podkładki, zale
żnie od tego czy ta  wytworzy lub nie 
pączki przybyszowe. Podobnie dzieje się 
w  razie szczepienia dwnletnich między 
sobą lub na wieloletnich; w y ją tek  stano 
wi Tragopogon porrifolium lub Scorzo- 
nera  hispanica, k tó ra  staje się wielole
tn ią  i opisany przez L indem utha  wypa
dek z Modiola caroliniana (patrz wyżej).

Rośliny wieloletnie na  podkładkach 
rocznych lub dwuletnich um ierają razem 
z podkładką, żyją jednak  dalej, jeżeli je  
szczepimy na podkładce wieloletniej (Dian- 
thus na Lychnis). Zazwyczaj czas k w i
tnięcia zraza jednorocznej lub dwuletniej 
rośliny opóźnia się. Podkładka i zraz 
wyw ierają  na siebie pewien wpływ w za
jem ny. Z jednej s trony  albo zraz regu
luje wym iary podkładki, której iunkcye 
są do pewrnego stopnia zmniejszone, albo 
podkładka modyfikuje wzrost zraza. J e 
żeli szczepimy roślinę hodowaną na dzi
kiej, osłabiamy znacznie jej jakość  jako 
warzywa, a naw et może ona zupełnie 
stracić swe pożyteczne własności (sałata 
hodowana na dzikiej łub na Tragopogon 
porrifolium). WTysiew ając ziarna o trzy
mane na zrazie zaszczepionym na dzikiej 
podkładce, w pew nych roślinach o trzy
muje się wyraźny powrót do typu  dzi
kiego. Rośliny, k tóre  w yras ta ją  z nasion 
otrzym anych tym  sposobem, w znacznej 
części t racą  swe własności odżywcze 
(rzepa na czosnaczku). W ynika więc z 
tego, że jeżeli chcem y otrzym ać rośliny 
uszlachetnione z nasion zawiązanych na 
szczepku, należy używać jako  podkładki 
wyłącznie roślin takich, k tóre sum ą swych 
cech pożytecznych przewyższają znacz
nie szczepek. Mimo, że wiele uczyniono 
w celu łączenia z sobą roślin zielnych, 
badań nad niemi nie można uważać za 
skończone, pozostaje więc o twarte  dla 
badaczów pole.

Dr. Bolesław Namysłowski.

(Dok. nnst.)

E M A L IO W A N IE  I M A L O W A N IE  
N A  S Z K L E .

Sztuka emaliowania i malowania szkła za- 
pomocą farb zeszkliwiającyeh się pochodzi 
z czasów bardzo odległych, a jej przepisy 
i sposoby były zawsze trzymane w tajem ni
cy. Ponieważ zaś każdy sekret najczęściej 
ginie, więc i sekret ozdabiania szkła zagi
nął, niepodobna jednak twierdzić, żeby prze
padł całkowicie, wobec togo, że nasze palety  

i są i na jakość i na ilość bogatsze w kolory 
od palet naszych przodków. N ie zaginęły  
przeto barwniki, tylko upadła sztuka ioh 
użycia.

Dawniej artysta starał się stworzyć arcy
dzieło, dziś chodzi o szybki i łatw y wyrób 
przedmiotu handlu przedewszystkiem. Tu 
można zauważyć, że nieraz znawoa, opłaku
jący zarzucenie dawnych sposobów, znajduje 
się w posiadaniu szkła emaliowanego z w ie
ków średnich, nabytego na wagę złota, a 
które w rzeczy wisto ci przed kilku dniami 
wyszło z fabryki: naśladowanie jest tak do
skonałe, że może wprowadzić w błąd naj
bardziej uczonego archeologa i właściwie 
można je stwierdzić tylko zapomocą analizy 
chemicznej. W każdym razie dowodzi to, 
że, jeśli zechcem y, to możemy stanąć na 
wysokośoi naszych poprzedników.

Jakże wielcy artyści znajdują się dzisiaj 
na usługach fałszerstwa!

Istnieją trzy sposoby ozdabiania szkła: 
używa się emal.i przezroczystej, emalii prze
świecającej i farb zeszkliwiających się.

Emalia przylega do szkła przez własną 
topliwość, barwniki nietopliwe łub mało to- 
pliwe bywają dodawane do topnika. Emalia  
czy topnik powinny czynić zadość nieodzo- 
w ni3 dwum warunkom: l-o  mieć zupełnie
ten sam współczynnik rozszerzalności co 
szkło; 2-o topić się całkowicie w tem pera
turze niższej niż temperatura, w której szkło 
zaczyna się zmiękczać. Na tem polega g łó 
wna trudność ozdabiania szkła.

Gatunki szklą, pozostającego w użyciu, 
są najrozmaitsze i nie w szystkie posiadają 
w równym stopniu własnosć rozszerzania 
się, topliwości i t. p.; nie znaczy to jednak, 
żeby dla każdego gatunku trzeba było spe- 
cyalnyeh emalij, tak dalece bowiem nie ró
żnią się między sobą.

Szkło używane na szyby np. ma mniej 
więcej skład następujący:

piasku kwarcowego 55
kredy 22
węglanu sodu 22
dwutlenku manganu 1

topi się około 1 400°
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Emalia przezroczysta, stosowna do szkła  
zw yczajnego, składa się z:

piasku kwarcowego 19
minii 73
kwasu borowego 8

po stopieniu należy w rzucić do wody.
Ta emalia topi się w 590°. Po starciu  

jej na miał zarabiamy ją  z wodą na rzadkie 
ciasto, które pędzelkiem nakładamy na szkło. 
Szkło powinno być doskonale czyste, wolne 
od kurzu i tłuszczu, pozostaw ianych przez 
palce artysty; w przeciwnym razie bowiem  
emalia zbiera się tnałemi grudkami na po
wierzchni szkła. N iektórzy malarze czysz
czą szkło w tym  wypadku zanurzając je w 
wodzie zakwaszonej 30%  kwasu solnego, 
inni — i to większość —  wycierają poprostu  
powierzchnię szklaną czystem  płótnem . A że
by sprawdzić, czy szkło jest zupełnie czyste  
należy upuścić na nie kroplę wody, powin
na rozpłynąć się, maczając równo całą po- | 
wierzchnię.

Po nałożeniu emalii suszym y ją powolnie 
w suszarni. Jeśli schnie zaprędko, to tw o
rzą się pęknięcia w różnych kierunkach, 
widoczne nawet po wypaleniu.

Szkło wypala się w mufli glinianej. P o
nieważ czasami m ięknie, należy położyć je 
na jakiejś powierzchni najzupełniej poziomej. 
Najlepiej użyć w tym  celu tabliczki lawy, 
pokrytej bardzo starannie i delikatnie cien
ką warstewką kaolinu, rozrobionego wodą: 
tym  sposobem otrzym ujem y powierzchnię 
gładką, na której szkło nie ulegnie zn ie
kształceniu, ani nie popęka w chwili, gdy  
zaczyna się ogrzewać, ani nie przylgnie po 
wypaleniu. Kaolin jest odpowiedniejszy niż 
gips, używany przez niektórych malarzy.

W ypalanie powinno się odbywać bardzo 
wolno, w ogniu, podsycanym  drzewem, w ę
glem  kamiennym lub gazem. W  tem pera
turze, odpowiadającej stożkowi Segera 022 
(t. j. 590°C) gasim y ogień, zamykamy szczel
nie w szystkie otwory mufli i szkło ostyga; 
ostyganie powinno odbywać się jaknajpo- 
wolniej, gdyż inaczej taflo szklane pękają na 
drobne kawałki. Trzeba też pam iętać o tem, 
żeby własności mufli zapewniały zupełnie 
jednostajne ogrzewanie.

Ilość kolorów emalij przezroczystych jest  
ograniczona, ponieważ większość tlenków  
barwiących nadaje emalii większą lub mniej
szą nieprzezroczystość, a topienia nie można 
posuwać aż do tego  stopnia żeby tlenki te  
rozpuściły się zupełnie. U żyw a się prze
ważnie błękitu kobaltowego, zieleni miedzia
nej, żółci żelaznej i uranowej, fioletu, pur
pury i karminu złotego.

Obok emalij przezroczystych, nakładanych  
cienką warstwą, bywają używ ane emalie nie
przezroczyste, które się nakłada grubiej, co 
pozwala wyrabiać ozdoby w ypukłe. N ie-

| przezroczystość emalii nadaje tlenek cyny  
(10%  — 15% ), lecz jednocześnie czyni ją 
twardszą i dlatego piasek, znajdujący się 
w emalii przezroczystej w ilości 19%  nale- 

! źy w emalii nieprzezroczystej zredukować 
do 10%; trzeba też dodać 2%  do 3%  soli 
alkalicznych. Pozatem emalie nieprzezro
czyste przygotowują się i używają tak sa
mo jak przezroczyste; wypala się je również 
w tym  samym ogniu.

Ilość kolorów na omaliach nieprzezroczy
stych  jest ta sama co na emaliach używ a
nych do fajansu, ponieważ można działać 
tem i samemi tlenkami barwiącemi.

Kolory zes^kliwiające się nakłada się jesz
cze cieńszą warstwą niż emalię przezroczy
ste, albo zapomocą pędzla, albo zapomocą 
drukowania.

Kolory te przygotowują się z mieszaniny 
łatw o topliwego topnika z tlenkami barwią- 
eemi, np.

Topnik:

piasku kwarcowego 28
minii 72

stopić i wlać do wody.

Barwnik: 
glinki 65
tlenku cynkow ego 20
azotanu potasowego 5
tlenku kobaltu 10

zmieszać i wypalać w 1310°

Kolor niebieski otrzym ujem y z:
' topnika 80

powyższego barwnika 20
Mieszaninę topnika i barwnika otrzym u

jem y zapomocą prostego ucierania tych  dwu 
składników, o ile można najbardziej miałko. 
W ypalanie robić należy zawsze w tem pera
turze stożka Segera 022.

Tu ilość kolorów jest nieograniczona, ale 
najczęściej używana mieszanina odpowiada 
jednej z dwu recept następujących:

1 JNa 2

topnika powyżej opisanego 80 75
umbry palonej 20 —
hem atytu  —  25
Używają t iż  często żółci srebrnej, lecz 

w sposób szczególny przygotowują ten ro
dzaj upiększenia szkła, barwiąc je raczej, 
aniżeli malując. Barwnik, używany w tym  
celu, ma skład:

węglanu srebra 10
kolkotaru 90

Ciała te, po doskonałem zmieszaniu przez 
ucieranie, nakłada się na szkło w warstwie 
grubej na 1 do 2 mm i wypala w temp. 
zaledwie dochodzącej do stożka Segera 022. 
Po w ychłodzeniu powierzchnię oczyszcza  
się szczotką, która zmiata proszek złożony
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z niezmienionego kolkotaru i srebra. Szkło 
okazuje w tedy zabarwienie żółte, mniej lub 
więcej żywe, zależnie od swego składu che
micznego. W  podobny sposób starożytni 
przygotowywali swoje szkła ?. połyskiem me
talicznym , lecz posługiwali się w tedy pło
mieniem odtleniającym, kiedy dzisiejsi ma
larze na szkle używają atmosfery utlenia
jącej.

M.
(Rov. soient.)

39 Z JA Z D  A N T R O P O L O G IC Z N Y  
W E  F R A N K F U R C I E  N A D  M E N E M .

Frankfurt już przed 26 laty gościł zjaz- 
dowiczów, którzy podówczas z Virchowem  
na czele zebrali się, by uporządkować te 
chnikę antropologiczną. Ustalone podów
czas poziome (frankfurckie) normy i miary 
po dziś dzień stanowią podstawę wszelkich  
prac z zakresu antropologii.

Dla tegorocznego zjazdu rozwarł swe po
dwoje nowy instytu t „Senckenbergianum44, 
który urządzeniami sal w ykładowych, prze
pychem i wszelkiemi udogodnieniami góruje 
ponad wszystkiem i instytutam i naukowemi 
w Niem czech.

Tak bogato uposażony i tak doskonale 
urządzony, może być tylko instytut budo
wany za prywatne fundusze. A pod tym  
względem należy się obywatelom Frankfurtu, 
a zwłaszcza samemu Śenckenbergowi zasłu
żone uznanie.

Poziom naukowy zjazdu, na ogół nawet 
dosyć wysoki, spadał miejscami do zw ykłe
go dyletantyzm u. W  dyskusyi nad odczy
tem d-ra Schrotensacka „o dyluwialnej szczę
ce człowieka" prof. Klaatsch z W rocławia 
wypowiedział otwarcie, że odczyt prelegenta  
nie odpowiedział wysokości zadania. To sa
mo należałoby powiedzieć o odczycie p. P. 
Schmidta, zatytułowanym  „Stanowisko roz
wojowe pigmejów" w którym prelegent do
wodził, że krucze włosy znajdują się w 
związku z długogłowością (!)

Od szeregu lat ludzie pragnący pod an
tropologią rozumieć wyłącznie antropologię 
fizyczną, jak np. prof. Schwalbe, Luschau, 
Martin, F ischer i t. d. uskarżają się na zby
tnią wielostronność zjazdów antropologicz
nych. N ie dość na tem, że i w t j in  roku 
obok niewielu odczy tów z zakresu antropo
logii właściwej, umieszczono cały szereg in
nych treści etnologicznej lub archeologicz
nej, ale znalazło się nawet miejsce dla w y
kładów tego rodzaju, jak np. „o zwierzę
tach dom owych we W łoszech11. W skutek

tego, cały szereg istotnie ciekawych odczy
tów np. prof. W aldayera „o mózgach here- 
rów“ prof. Rankego i innych spadł z po
rządku dziennego.

Z pośród wygłoszonych wykładów zasłu
gują na uwzględnienie: prof. Klaatsćha „o 
kranio - morfologii i kranio - trygonom etryi“, 
d-ra Mollisona „o asym etryi prawej i lewej 
strony u m ałp“, prof. Haberera, który oso
biście podróżował po Kamerunie, gdzie ho
dował goryle i szympanzy, d-ra V ogta „Na 
jakie kryterya pozwala nam dzisiejszy stan 
naszych wiadomości o mózgu “ i t. d.

Zjazd tegoroczny był do pewnego stopnia 
przełomowym w dziejach ogólnego stowarzy
szenia antropologów. D otychczasowy prze
wodniczący prof. J . Rankę z Monachium, 
który od 30 lat zajmował miejsce prezesa, 
ustąpił ze stanowiska.

W spom nieć należy, że z powodu kierun
ku klerykalnego, jaki reprezentował prof. 
Rankę i jego szkoła Monachijska, był on 
już od lat kilku bardzo niemile wndziany 
na stanowisku przewodniczącego. Gały sze
reg nieporozumień, grożących towarzystwu  
rozłamem, został w ten sposób usunięty.

Miejmy nadzieję, że ta nowa era, w któ
rej ster objęły siły młodsze, nie będzie bez
płodną, i że rozwój już nie krępowanej an
tropologii ze zdwojoną pójdzie szybkością.

Boję się jedynie, że ściśle naukowe sto
warzyszenie antropologów, chcąc nie chcąc 
wciągnięte zostanie w walkę narodowoś
ciową

Przyszły zjazd naznaczono na sierpień 
1909 r. w Poznaniu. Lecz czy stąd w ypły
nie korzyść dla nauki?

D r. E dw ard Lotli.

Korespondencya „W s z e c h ś w ia ta ."

XANTIUM  SPINOSUM.

O ile mi wiadomo, rzadka ta, oryginalna 
i ciekawa roślina kolczasta na ziemiach P ol
skich w ystępuje tylko pod Sandomierzem, 
dokąd zawleczona być miała w czasie napa
dów tatarskich i stąd zwana ostem  tatar
skim. W  Sandomierzu roślinę tę widziałem  
kilka razy; przed dwoma laty, przeprawiając 
się przez W isłę łodzią z Nadbrzezia ped Tar
nobrzegiem do Sandomierza, widziałem, że 
całe wzgórze pod miastem obrosłe jest tą  
rośliną; zajmuje ona tuż przy ścieżce, którą 
się trzeba wspinać ku miastu, po obu stro
nach ścieżki, wprost całe połaci, obszary 
ziemi a rośnie w niektórych miejscach tak  
gęsto, że o przedarciu się pomiędzy nią, bez
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narażenia się na bolesne pokłucia, m owy  
być nie może. Roślina ta dochodzi V2— 3/ 4 
metra wysokości; być może, iż na miejscach  
wolniejszych, dalszych od ścieżki dosięga 
ona jeszcze w iększych wymiarów, ja jednak  
wyższej nie obserwowałem. Na łodydze g łów 
nej i gałązkach pobocznych, zw ykle przy 
nasadzie nowych pędów i liści, posiada ja 
sne kolce potrójne, w ychodzące z jednego  
punktu gałęzi i rozchodzące się promienisto, 
jak trzy krawędzi tetraedru. Kolce te do
sięgają 2 — 3 centym etrów  długości, są s^ty 
wne i ostre, nieco cieńsze od ig ieł jeża; 
ukłucia tych  ig ieł są boleśniejsze, niż u k łu 
cia jałowcem  lub tarniną: ostre, sztyw ne,
gładkie kolce głębiej wbijają się w ciało  
Liście rośliny są długie, wązkie, strzałko- 
wate, zwrócone strzałką ku nasadzie; są one 
z góry ciemno brudno zielone, z dołu sre
brzysto biało, jak liście topoli; liście te mo
że przypominają liście lebiody. Owoców doj
rzałych rośliny tej nie widziałem; w sier
pniu na łodydze, przy nasadzie liści i kol
ców, są małe owalne, żółtawe, kolczaste kul
ki, które zdaje się po dojrzeniu będą podo
bne do torebek ow ocow ych Datura stra
monium.

W  H aliczu nad Dniestrem  dnia 4 sierpnia 
1908 roku, spostrzegłem  drugie stanowisko  
Xantium  spinosum. A ponieważ nie wiado
mo mi, czy fakt ten znany jest botanikom, 
przeto go zaznaczam. W ychodząc z lłalicza, 
po przejściu m ostu drewnianego i kierując 
się z biegiem D niestru, tuż pod starym ma
gazynem  drewnianym, przy ścianie rów no
ległej do biegu rzeki na długości 3 — 4 m e
trów rośnie kilka gniazd czy krzewów tej 
rośliny; a nieco dalej o jakich 200 -  300  
kroków nad brzegiem Dniestru, przed po
czątkiem wikliny, znalazłem jednę kępkę  
Xantium spinosum. Zatem Halicz byłby dru- 
giem znanem miejscem w ystępowania tej 
rośliny.

B r. Pawlewski.

Kalendarzyk  a stronom iczny  na w rzesień  r .  b.

Merkury jest niewidzialny.
W enus jest gwiazdą poranną; wschodzi 

około godz. 1V2 po północy na północo- 
wschodzie, tak, iż od chwili wschodu słońca  
ma czas podnieść się dość w ysoko nad p o 
ziom, i nietylko może być dogodnie obser
wowana, ale również rzuca się wszystkim  
w oczy swym  blaskiem. Posuw a się ruchem  
prostym (na wschód) przez gwiazdozbiór 
Raka i —w ostatnich dniach m iesiąca— Lwa; 
15 go będzie wr największem odchyleniu za-

chodniem od słońca; wynoszącem 46°. Przed
stawiać się będzie wtedy w lunecie, jak 
księżyc w ostatniej kwadrze.

Tarcza maleje w ciągu miesiąca od 28" 
do 20"; równocześnie faza wzrasta.

Mars wschodzi przed słońcem, ale jest 
jeszcze niewidoczny. Jowisz w pierwszej 
połowie miesiąca wynurza się z promieni 
wschodzącego słońca; w końcu— wschodzi 
o 3 ej po północy. Św ieci we Lwie, w od
ległości paru stopni od Regulusa.

Saturn 30-go będzie w przeciwstawieniu  
ze słońcem, to też widzialny jest od zmierz
ch u —podczas którego wschodzi— przez całą 
noc. Posuwa się ruchem w stecznym  po 
gwiazdozbiorze Ryb. Przez lunetę widać 
wyraźnie pierścień, którego postaci prawdzi
wej zresztą tylko domyślać się można, gdyż 
w ygląda on obecnie jak świecąca linia, nie
co nabrzmiała w środku.

W  św iecie gwiazd zm iennych interesują
ce będzie nadchodzące maximum o Ceti 
(„Cudownej" W ieloryba), która w minimum  
znika zupełnie dla obserwatora bez lunety, 
a w maximum bywa niekiedy tak jasna, jak  
6 gwiazd Wielkiej Niedźwiedzicy.

Jesień astronomiczna zaczyna się 23-go, 
w południe, w chwili przejścia słońca z pół
nocnej półkuli nieba na południową.

Pełnia księżyca 10-go.
T. B.

K R O N IK A  NAUKOWA.

H is to rya  i meteorologia. Na ostatniem  
posiedzeniu Towarzystwa meteorologicznego  
w Londynie, dr. Hellmann, dyrektor Prus
kiego Instytutu  m eteorologicznego mówił o 
początkach meteorologii. Podajemy stresz
czenie tej konferencji, ciekawej bardzo ze 
względu na znaną uczoność prelegenta we 
wszysltciem, co dotyczę historyi m eteoro
logii.

Dr. Hellmann zauważył najpierw, że cho
ciaż m eteorologia jako nauka jest jeszcze  
dość młoda —- zjawiska m eteorologiczne sta
nowią od najdawniejszych czasów jednę z 
gałęzi wiedzy ludzkiej. Przysłowia, odno
szące się do pogody, tak liczne w Biblii — 
mianowicie w księdze Joba —jak również w 
poem atach Homera i Hezyoda, nie pochodzą, 
wbrew ogólnem u mniemaniu, z Palestyny  
lub z Grecyi; ślady ich znajdujemy u  źró
deł cywilizacyj indogerinańskich. Napisy', 
odczytane na tabliczkach, pochodzących z 
ruin starożytnego Babilonu, odnoszą się do 
zjawisk pogody.

Grecy pierwsi rozpoczęli obserwacye re
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gularne; ślady tych  obserwacyj znajdujemy 
już w V-tym  wieku przed erą chrześćiań- 
ską; niektóre „parapegmnta“— rodzaj kalen
darza ówczesnego, przybijanego na kolu
mnach publicznych—doszły aż do naszych 
czasów. Później Grecy obserwowali regu
larnie chorągiewkę na dachu; doktór H ell
mann zaświadcza, że w pierwszym  wieku  
przed Chrystusem istniała w Atenach wie
ża do obserwowania kierunku wiatru. Jeśli 
chodzi o pomiary ilościowe, to pomiary plu- 
wiometryczne były czynione najpierw w Pa
lestynie na początku naszei ery; w porów
naniu z obecnemi stwierdzić można, że desz
cze teraźniejsze są równie obfite jak przed 
1900 laty.

Pod panowaniem rzymskiem meteorologia 
zrobiła małe postępy, a po upadku Cesar
stwa w wiekach barbarzyństwa zapomniano
0 niej prawie zupełnie. Dopiero w XIII i 
XIV wiekach, w epoce odrodzenia metod do
świadczalnych, zwrócono się znowu, drogą 
naturalną do prawidłowej obserwacyi zja
wisk m eteorologicznych. Najdawniejszy re
gestr spostrzeżeń system atycznych z XIII
1 XIV w. był prowadzony w Oksfordzie 
przez W iliama Merle od stycznia 1337 do 
stycznia 1344 roku; rękopis tego regestru  
zachował się w bibliotece Bodieańskiej.

(Rev. scient.) M-

Rozmaitości.
Hygiena szkolna. Odżywianie uczniów.

Podług studyum  d-ra Pawła Legendrea, któ
re się ukazało w piśmie „H ygiena szkolna1*, 
system  odżywiania we francuskich szkołach  
w olnych narodowych czy gm innych jest 
dość zadawalający. Dr. Legendre uważa, że 
dziecko nie powinno jeść mięsa aż do lat 
siedmiu, potem ilość spożywanego mięsa po- 
winnaby normalnie tak się przedstawiać:

100 —  120 gramów od lat 7 do 11 
120 -— 160 „ LI „ 1 6
200 i więcej „ powyżej tego wieku. 
Zdrowsze jest mięso smażone i pieczone 

niż gotowane, pożywniejsza i wbrew ogól
nemu mniemaniu strawniejsza wołowina i 
baranina niź cielęcina.

Ryby oddadzą kiedyś wielkie usługi, ale 
skorupiaki i mięczaki należałoby wykreślić 
ze spisu potraw używ anych. Jaja, z któ
rych jedno, ważące 60 gramów, równa się 
jako wartość odżywcza 50-ciu gramom mię
sa, powinny być spożywane na świeżo. 
W śród pokarmów mącznych, ryż zajmuje 
pierwsze miejsce; dobrem pożywieniem są 
ciasta; co do chleba, to uczeń francuski 
okazuje tendencyę jedzenia go zawiele, a

powstająca stąd w jego żołądku fermenta- 
cya  octowa jest częstą przyczyną niestraw
ności. Jarzyny (groch, groszek, soczewica) 
byłoby lepiej jeść bez łupinek; jarzyny wo
dniste są mało pożywne, szpinaku i szcza
wiu należałoby się nawet wystrzegać, po
nieważ zawierają dużo szczawianów.

Największą trudnością odżywiania szkol
nego jest pogodzenie potrzeb indywidual
nych, więcej lub mniej czasowych, z w y
maganiami organizacyi ogólnej; wielka licz
ba uczniów jest, rzeczywiście, jeśli już nie 
zupełnie chorych, to usposobionych do nie
których chorób. Wiele dzieci ludzi nerwo
wych cierpi we wczesnym  już wieku na 
niestrawność, atonię kiszek, rozszerzenie żo
łądka, stan zapalny trzewiów, obstrukcyę 
i ma usposobienie do chorób kiszki ślepej.

W ielu jest synów podagryków, objawia
jących skłonności do artretysu i ociężałego 
trawienia. Takim dzieciom byle co zaszko
dzi i będą chorować napewno, jeśli im się 
da zadużo mięsa, szczawiu, szpinaku, fasoli, 
kakao, herbaty, kawy. Inne dzieci, limfa- 
tyczne, ze słabo zwapniałemi kośćmi, kan
dydaci na suchotników, potrzebują, prze
ciwnie, takiego system u odżywiania, w któ
rym mięso i tłuszcze grają przeważną rolę. 
Jeszcze inne, zbyt szybko rosnące, należa
łoby wzmacniać, dodając do ich pożywienia 
fosforanów i lecytyn y  i czuwając nad ich 
trawieniem. Jest to zadanie trudne do roz
w iązan i, ale nie niemożliwe. Może dałoby 
się je rozwiązać, rozdzielając uczniów po
między stoły i sale jadalne podług trzech 
lub czterech wielkich kategoryj, dla k tó 
rych plan jedzenia byłby ułożony przez ad- 
ministracyę zakładu w porozumieniu z leka
rzem szkolnym.

(Rev. scient.) M.

Linia graniczna drzew w  górach. W  gó
rach, jak wiadomo, lasy nie przechodzą zw y
kle pewnej w ysokości, na której się nagle 
zatrzymują. W  niektórych razach granica 
zależy od zim nych wiatrów. W  górach Sel- 
kirk (Stany Zjednoczone) głównym  czynni
kiem działającym jest śnieg. W edług ba
dań p. C. H. Shawa śnieg może działać dwo
ma sposobami: albo łamie i niszczy swym  
ciężarem młode drzewa, albo utrzymuje od 
dołu małe drzewka i gałęzi dolne pod swo
ją topniejącą masa, co sprzyja rozwojowi 
pewnych grzybów. Tam, gdzie czynnikiem  
ograniczającym jest wiatr, drzewa mają w y
sokość niewielką, tworzą zbiorowiska, wierz
chołki ich znajdują się na tym  samym po
ziomie, a przednie stanowiska lasu mieszczą 
się w zagłębieniach m iejscowych lub zakąt
kach, zasłoniętych od wiatru. Drzewa, oka
leczone przez wiatr, odznaczają się uschnię
tym lub usychającym wierzchołkiem i tracą
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nieraz swój kształt stożkow aty; gałęzi ro
sną tylko do linii granicznej, od której po
czynając wyrastają już tylko jednostronnie, 
lecz zato gęsto.

Tam, gdzie nieprzyjacielem  jest śnieg — 
las, dosięgając wysokości krytycznej zam ie
nia się na grupy drzew, coraz bardziej roz
rzucone i osamotnione. Najwyżej położone 
grupy zajmują wzgórki i w yw yższenia miej
scowe. Ofiary śniegu mają gałęzi górne

zdrowe i mocne, ale dolne uschłe lub u sy
chające, połamane przez ciężar śniegu i do
tknięte grzybem. Pola alpejskie w górach 
Selkirk, zaczynające się mniej więcej od 
1800 metrów wys., zawdzięczają więc swe 
istnienie śniegowi przeważnie Wyżej, m o
żna tylko spotkać charakterystyczne formy 
drzew, przez śnieg okaleczonych.

M.
(Rev. scient.)

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od 21/YIII do 31/YIII 1908 r.

(Ze sp o strzeżeń  na S tacy i M e teo ro lo g iczn e j C e n tra ln e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszawie).
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