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R E F L E K S Y E  NAD GRA W IT A Ć  Y Ą 1).

Z każdą teoryą, która usiłuje wynaleźć 
dla grawitacyi podstawę dynamiczną, 
wiąże się tyle kwestyj, że przedmiot zy
ska, jak  sądzę, na jasności, jeżeli na
przód przedstawiony będzie bez szaty 
matematycznej.

Teorya, którą zamierzam tu wyłożyć, 
je s t  teoryą pulsacyjną i może być uwa
żana faktycznie za rozwinięcie teoryi, po
danej przez profesora Hicksa przed laty 
30. W hypotezie tej przypuszczamy, że 
eter nawet tam, gdzie ulega modyflka- 
cyi wskutek obecności materyi atomowej, 
jest tak  dalece nieściśliwy, że jego mo
duł sprężystości objętościowej jest nie
porównanie większy od każdego innego 
modułu, tak, iż rozpatrując jakiekolwiek 
zakłócenia, polegające na zgęszczeniach

’) U stęp z obszernej rozpraw y p. t. „A mo- 
dified T heory  of G ravitation*. — Philosopłiical 
Magazine. S tyczeń 1909.

i rozrzedzeniach, możemy uważać ośro
dek ten za ciecz.

W dwu atoli szczegółach zachodzi za
sadnicza różnica pomiędzy poglądami, 
które zamierzam wyłożyć, a bardziej zna
ną postacią hypotezy pulsacyjnej. Ró
żnica ta daje się streścić w następują
cych punktach.

1) Jest to dobrze znanym faktem hy
drodynamicznym, że, jeżeli dwie kule, 
umieszczone zosobna w pewnej od siebie 
odległości w nieściśliwej i nie wywiera
jącej tarcia cieczy, zmuszone będą w ja 
kikolwiek sposób do wykonywania pe- 
ryodycznych pulsacyj (polegających na 
zwiększaniu się i zmniejszaniu się obję
tości), przyczem okres pulsacyi będzie 
dla obu kul jednakowy, to średnia siła, 
którą każda z kul wywiera na drugą, 
będzie przyciąganiem, odpychaniem albo 
zerem, zależnie od tego, czy różnica faz 
tych pulsacyj będzie mniejsza od ćwier
ci okresu, większa od ćwierci okresu, al
bo równa ćwierci okresu. Stąd wynika, 
że, chcąc na tej podstawie zdać sobie 
sprawę ze zjawiska grawitacyi, musimy 
przyjąć zgodność faz pomiędzy wszyst- 
kiemi centrami pulsującemi, a przynaj
mniej musimy przypuścić, że fazy wszyst
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kich tych centrów, są bliższe zgodności, 
aniżeliby to być mogło w razie, gdyby 
rozmieszczenie faz było czysto przypad
kowe. To naprowadzać zdaje się na myśl, 
że źródła ruchu pulsacyjnego szukać na
leży nie w drganiach oddzielnych wol
nych atomów lub elektronów, lecz raczej 
w czemś, co leży nazewnątrz nich i co 
działa na nie wszystkie razem wzięte.

Przypuśćmy naprzykład, że eter wTolny 
jest prawie zupełnie nieściśliwy i że ka
żda okolica, gdzie istnieje materya ato
mowa, je s t  okolicą o ściśliwości nieco 
zwiększonej. W tem  przypuszczeniu zwię
kszenie ciśnienia, zastosowane w jak i
kolwiek sposób idealny do wszystkiego 
eteru w obrębie o pewnej danej objęto
ści, wywołałoby jedynie drobne bardzo 
ściśnięcie z wyjątkiem miejsc, gdzie obe
cna je s t  materya atomowa; podobnież 
umiejscowiona byłaby i ekspansya, wy
wołana przez zastosowanie do eteru ci
śnienia zmniejszonego.

2 ) Jasną je s t  rzeczą, że w ten sposób 
możemy zdać sobie sprawę z przyciągań 
typu grawitacyjnego, zakładając, że ci
śnienie eteru ulega zmianie wiekowej. 
Stopniowe wzrastanie lub zmniejszanie 
się ciśnienia miałoby skutek taki, że 
każda okolica, zawierająca materyę ato
mową, zachowywałaby się jak  „ściek“, 
t. j. miejsce spływu (albo jak  „stok“, 
t. j. miejsce wypływu) w ośrodku. Dla 
naszego atoli -celu konieczny byłby przy
śpieszony dopływ eteru (lub odpływ) za 
każdem powstaniem „ścieku" (lub „sto
ku"), to znaczy, że natężenie każdego 
ścieku (lub stoku) musi stale wzrastać 
lub stale maleć z biegiem czasu, przy- 
czem obojętne jest, który mianowicie 
z tych dwu procesów zachodzi. Powyż
sza możliwość wytłumaczenia grawitacyi 
zapomocą powolnej zmiany wiekowej, za
chodzącej we wszechświecie, wygląda na 
pierwszy rzut oka bardzo ponętnie, ale 
rachunek wykazuje odrazu, że siły gra
witacyjne, jakkolwiek słabe, są jednak 
bez porównania większe, od tych, jakie- 
by można w ten sposób wytłumaczyć.

Jakiż więc byłby wynik peryodycznych 
li}b quasi peryodycznych fluktuacyj ci
śnienia eteru? Każda „porcya" materyi

atomowej stanowiłaby centrum ruchu 
pulsacyjnego w eterze, i w całej takiej 
okolicy, byle niezbyt ogromnej, fazy pul- 
sacyi byłyby w przybliżeniu zgodne. Opie
rając się na hypotezie o istnieniu waha
jącego się ciśnienia eteru, usiłowałem 
otrzymać racyonalny obraz przyciągania 
grawitacyjnego, a za najprawdopodo
bniejszą przyczynę takich fluktuacyj ci
śnienia uważałbym rozchodzenie się fal 
zgęszczenia i rozrzedzenia poprzez pra
wie nieściśliwy eter. O falach tych przy
puszczam, że wędrują z tak wielką pręd
kością, że, chociaż wszystkie faktyczne 
okresy są bardzo małe, to jednak fakty
czne długości fal, nawet mierzone je 
dnostkami astronomicznemi, są bardzo 
duże. Chociażby pochodzenie tych przy
puszczalnych szeregów fal pozostało nie- 
wytłumaczonem, to i tak można powie
dzieć, że wprowadzenie ich przyczynia 
się do wytłumaczenia grawitacyi; albo
wiem skoro raz określiliśmy skład syste
mu dynamicznego, to proste przypusz
czenie, że system ten je s t  w ruchu, nie 
może być chyba uważane za sztuczne 
ustawianie stosu hypotez. A jeżeli t ra 
ktować zechcemy kwrestyę szeroko, roz
ciągając teoryę naszę na ten dalszy za
kres przestrzeni i ruchu, w którym cały 
nasz wszechświat, dostępny badaniu, mu
si być uważany jako element objętościo
wy nieskończenie mały, w przybliżeniu 
jednorodny co do swej zawartości eteru, 
to możemy przypuścić, że zupełnie nie 
znamy tego większego wszechświata oraz 
tych różnych form zaburzeń, jakie mogą 
z niego wychodzić. Możnaby, może, po
jąć fale zgęszczenia jako wychodzące 
z jakiegoś bardziej pierwotnego i cha
otycznego stanu pra-eteru, z którego, być 
może, dopiero wytwarza się taki eter, j a 
ki znamy, z jego własnościami elektro
magnetycznemu Co dotyczę przybliżonej 
jednostajności w czasie, która musi ce
chować zaburzenie pierwotne, jeżeli zja
wisko tak niezmienne, jak  grawitacya 
ma być wytłumaczone na tej podstawie, 
to możemy sobie wyobrazić, że je s t  to 
własność, której z natury rzeczy szukać 
należy w każdej czynności, której skala 
je s t  dostatecznie szeroka — zupełnie tak
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samo, ja k  np. energia promieniowania, 
przechodząca ze słońca w przestrzeń, nie
znacznie tylko zmienia się w ciągu go
dziny, lub jak wzburzenie oceanu przed
stawia obraz jednakowy, o ile ograniczy
my się przeciągiem czasu parominuto- 
wym.

Bądź jak  bądź, jest rzeczą pouczającą 
uwydatnić pewną liczbę konsekwencyj, 
które wyciągnąć można, z rozchodzenia 
się fal zgęszczenia w eterze bardzo mało 
ściśliwym, a to tembardziej, że prowadzi 
to haś do pewnych wniosków, które, acz
kolwiek zasadniczo oparte na zwykłych 
postulatach dynamiki, nie śą w Zgodzie 
ż niektóremi poglądami,- urobionemi przez 
tradycye lub przyjmowanemi instynkto
wnie. -

Druga iniloWacya, którą mam na my-; 
śli, dotyczę natury i sposobu posuwania 
się naprzód centrów zwiększonej ściśli
wości, które wedle przypuszczenia zwią
zane są z materyą atomową. Jeżeli j ą 
dro elektronu uważać będziemy jako wy
drążenie puste, to kwestya swobodnej 
ruchliwości tego jądra poprzez e te r  na
stręcza pewną trudność, nawet jeżeli 
przyjmiemy, ż e : sam elektron w zasadzie 
utworzony je s t  przez samo-równoważące 
się rozmieszczenie tak zwanego wysiłu 
w eterze, otaczającym jądro. Otóż, od
kładając na chwilę bliższe zbadanie bu
dowy-eteru, a uważając go za ośrodek 
ciągły, przypuśćmy, że jądro elektronu 
nie je s t  puste, lecz tylko przedstawia 
okolicę o nieco . zmniejszonej gęstości. 
(Aczkolwiek zwiększona ściśliwość może 
nie być nieodwołalnie związana ze zwię
kszoną gęstością, to jednak dogodnie jest 
przyjąć taki stosunek dla ułatwienia so
bie opisu przedwstępnego; w dalszym 
ciągu kwestyę tę traktuję bardziej ogól
nie). Z tego wynika, że w zupełnem roz
mieszczeniu wysiłu, które stanowi elek
tron, zawiera się pewien stopień ekspan- 
syi w okolicy jądrowej. Tak utworzony 
elektron łatwiej daje się pojąć jako zdol
ny do swobodnego poruszania się na- 
wskroś eteru, prżyczem niema już puste
go wydrążenia, któreby komplikowało za
gadnienie, tak, iż każde nieskończenie 
małe przesunięcie elektronu je s t  popro-

stu równoważne wywarciu wysiłu różni
cowego na ośrodek.

Prawda, że przypuszczenie powyższe, 
dotyczące natury jądra elektronowego 
je s t  dość dowolne, ale, "pomijając już to, 
że, celem tej hypotezy było usunięcie tru
dności, związanej ż kwestyą ruchliwości, 
ma ona tę dobi’ą stronę, że ogromnie 
upraszcza dynamikę naszego zagadnienia. 
Jeżeli chodzi o rozmieszczenie wypadko
wego ruchu eteru od punktu do punktu, 
to możemy każdy poruszający się elek
tron uważać za dublet (parę), złożony zo> 
„stoku" i z sąsiadującego z nim „ścieku1*- 
albowiem dowiedzione jest,; że wypadko
wa sił hydrodynamicznych (grawitacyi-' 
nych), usiłująca przyśpieszyć ruch elek
tronu, stosuje się; poprostu do gradyentu 
malejącego ciśnienia i jest do niego pro- 
porcyonalna. Nadto, okazuje się, że* opie
rając się na przypuszczeniu, o którem 
mowa, można uczynić zadość elementar
nym wymaganiom zagadnienia przez do
danie drobnego bardzo wyrazu nie elek
tromagnetycznego do całkowitej fakty
cznej bezwładności elektronu.

Tłum. S. B.

P r o f. K. S a j b.

'■ F O R M Y  P R Z E J Ś C I O W E  OD 
C H R Z Ą S Z C Z Ó W D O B Ł Ó N K Ó W E K .

Do kwestyj, szczególnie pociągających1 
dla badaczów przyrody ożywionej, nale
ży niewątpliwie pytanie, w jak i sposób 
rozmaite dzisiejsze grupy zwierząt oraz 
roślin rozwinęły się z pnia, od którego 
pochodzą, i jak  się wyodrębniły w sa
modzielne jednostki.

Na nieszczęście w rozstrzyganiu tego; 
pytania trzeba zwalczać bardzo znaczne 
trudności, ponieważ w przeważnej liczbie 
wypadków przejściowe formy wymarły 
już oddawTna, brak zatem ogniw łączą* 
cych pierwotny pień z dzisiejszemi roz
gałęzieniami. Wprawdzie odkrycia paleon
tologiczne pomagają nam w pracy .tu
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i owdzie, stanowią one jednak zaledwie 
jakąś tysiączną albo i jeszcze mniejszą 
część niezliczonych ogniw łańcucha filo
genetycznego. Olbrzymie bowiem lądy, 
na których rozegrały się losy głównych 
prototypów dzisiejszych roślin i zwierząt, 
są dziś głęboko zagrzebane pod morza
mi, a wraz z niemi spoczywają pod wo
dą niezliczone dokumenty prahistoryi ży
cia na kuli ziemskiej, dla nas, niestety, 
niedostępne.

A już szczególnie gęste ciemności pa
nują w historyi rodowej tych ustrojów, 
które nie posiadają wcale twardego szkie
letu, zdolnego opierać się działalności 
czynników niszczycielskich. Jedynie w 
wyjątkowo pomyślnych okolicznościach 
mogą one pozostawić po sobie odciski, 
które jednakże dają nam bardzo niewy
raźne pojęcie o tem, ja k  mogły wyglądać 
same ustroje.

Między innemi owady należą właśnie 
do takich grup, których pień rodowy 
znamy bardzo niedokładnie. I prawdo
podobnie ani nam ani naszym następcom 
nie uda się nigdy odtworzyć go z całą 
ścisłością na zasadzie namacalnych do
wodów. To też chcąc go poznać bodaj 
częściowo, uciekamy się do zbadania 
z jednej strony postaci przejściowych, 
z drugiej zaś zjawisk życiowych poszcze
gólnych gatunków a w szczególności ich 
rozwoju i przeobrażeń. Nieraz tą  drogą 
jedynie można zdobyć jakieś wiadomo
ści o ich pochodzeniu.

W danej chwili chcę tu pomówić o 
chrząszczach i błonkówkach i zwrócić 
uwagę na pewien oczywisty punkt ze
tknięcia tych dwu rzędów. Zasługuje 
on, według mnie, tem bardziej na pod
kreślenie, że poza tem rzędy te są od 
siebie dość oddalone — takie zetknięcie 
je s t  więc tem ciekawsze. A jeśli do
tychczas nie oceniono go należycie, to, 
sądzę, dlatego, że drobny gatunek blon- 
kówek, o który tu chodzi, należy do naj
mniejszych przedstawicieli bleskotkowa- 
tych (Chalcididae), a rodziną tą wogóle 
systematycy mało się zajmują. Przytem 
je s t  on bardzo rzadki, i dotychczas np. 
nie jest włączony do fauny węgierskiej, 
skądinąd bardzo dobrze zbadanej. Ja  sam

znalazłem go tylko w miejscowości Qr- 
Szent-Miklos, przytem zaledwie w 9 oka
zach w ciągu ostatnich lat 10.

Chodzi tu mianowicie o Elasmus fla- 
bellatus, maleńką ( 1— 1,5 mm dług.), 
czarną błonkówkę, którą pierwszy opisał 
Boyer de Pouscolombe, zaliczając ją  do 
rodzaju Elasmus, utworzonego przez We- 
stwooda.

Każdemu, kto jest bliżej nieco obezna
ny z chrząszczami, wystarczy spojrzeć 
raz na tego owada, aby dostrzedz jego 
podobieństwo pod względem ogólnego po
kroju do niektórych chrząszczów, a mia
nowicie do rodzin Rhipiphoridae i Mor* 
dellidae z działu różnoczłonkowych (He- 
teromera).

Jeżeli porównamy Elasmus z chrząsz- 
czykiem Emenadia larvat,a Schrank 
(=Rhipiphorus bimaculatus F.), to odra
zu rzucą się nam w oczy następujące 
analogiczne szczegóły w budowie tych 
owadów, należących do tak odmiennych 
rzędów: owalna głowa, osadzona piono
wo na wązkiej szyi, która ją  łączy z tu 
łowiem; kształt grzbietu; odwłok, przy
rośnięty do niego całą swą szerokością; 
uda, spłaszczone z boków; wreszcie rożki 
z przysadkami (u samców).

To nadzwyczajne podobieństwo w ze
wnętrznej budowie nasuwa mimowoli 
przypuszczenie, że dwa te owady prowa
dzą mniej więcej jednakowy tryb  życia. 
Tak też jest istotnie: oba one należą do 
rodzin, pasorzytujących na innych owa
dach.

Takież samo podobieństwo można za
uważyć między Elasmus a Mordellistena, 
malutkim chrząszczykiem z rodziny Mor- 
dellidae, blizko spokrewnionej z Rhipi- 
dophoridae.

Na tę zgodność kształtu można zapa
trywać się, jako na wynik jednakowego 
sposobu życia, wskutek którego przedsta
wiciele dwu odrębnych rzędów zbliżyli 
się tak dalece do siebie, że aż uzyskali 
podobieństwo zewnętrzne. Ale można 
także wyprowadzić i wręcz przeciwny 
wniosek, że znajdujemy się tu  w miej
scu, w którem na wspólnym pniu sta
wonogów stykają się rozgałęzienia chrzą-> 
szczów i błonkówek. Stąd właśnie na-



Mł 7 WSZECHŚWIAT 101

stąpiło rozdzielenie się i zróżnicowanie [ 
się dwu rzędów.

Podobieństwo je s t  tu tak uderzające, 
że ha chrząszcza (Emanadia) można za
patrywać się, jako na dużą pasorzytną 
błonkówkę, której skrzydła przednie 
stwardniały, jak  to bywa zwykle u chrzą- 
szczów. Z drugiej zaś strony można ró
wnież uważać Elasmus za chrząszcza, spo
krewnionego z Rhipiphoridae i Mordelli- 
dae, ale różniącego się od nich tem, że 
jego przednie skrzydła pozostały nie- 
stwardniałe.

Mamy zatem rozstrzygnąć pytanie, czy 
to nadzwyczajne podobieństwo niektórych 
chrząszczów i niektórych błonkówek ble- 
skotkowatych jest skutkiem jednakowe
go pasorzytnego sposobu życia, czy też 
mamy tu przed sobą postać, łączącą ro- 
dowo chrząszcze i błonkówki. W tym 
drugim przypadku zarówno Elasmus, jak 
i Rhipiphoridae odpowiadałyby domnie
manemu wyglądowi praformy, od której 
powstały chrząszcze i błonkówki.

Osobiście uważam za uzasadniony ten 
drugi wniosek i postaram się go tutaj 
udowodnić.

Przedewszystkiem muszę zwrócić uwa
gę na niezaprzeczony fakt, że wszę
dzie, gdzie dwa rodowo spokrewnione 
rozgałęzienia oddzielają się od wspólne
go pnia, wszędzie tam przedstawiciele 
takich nowych gałęzi prowadzą początko
wo podobny sposób życia i dopiero z cza
sem i stopniowo ulegają zróżnicowaniu 
pod tym względem. Zatem poglądowi o 
wspólnym początku błonkówek i chrzą
szczów nie przeszkadza bynajmniej ta 
okoliczność, że według niego były one 
złączone ze wspólnym przodkiem za po- i 
średnictwem form pasorzytnych.

Do rozstrzygnięcia tej kwestyi nie
zmiernie ważnych wskazówek dostarcza
ją  nam przeobrażenia. Mianowicie, jeżeli 
wzmiankowane chrząszcze są istotnie 
bliako spokrewnione z małemi pasorzyt- 
nemi błonkówkami, to w rozwoju mło
dych osobników u obu tych grup powin
niśmy koniecznie znaleźć mniejszą lub 
większą ilość cech wspólnych. Oprócz 
tego dla dokładnego zdania sobie spra
wy z ich pokrewieństwa winniśmy także

zwrócić uwagę na stosunek przeobrażeń 
tych dwu grup do przeobrażeń innych 
owadów.

Przedewszystkiem należy zauważyć, że 
zarówno u chrząszczów, jak  i u błonkó
wek larwy miewają nadzwyczaj rozmaitą 
postać. Jedne z nich posiadają dobrze 
rozwinięte nogi, uzdolnione do biegania; 
inne—słabsze, zdatne jedynie do łażenia 
na wzór gąsienic; jeszcze inne są bezno
gie, mają kształt tak zwanych czerwi. 
Takie czerwiowate larwy .posiadają mię
dzy innemi słoniki i korniki; larwy z 
krótkiemi nogami (pędraki) znajdujemy 
u złotek (Chrysomelidae) i wachlarzoro- 
żnych (Lamellicornia); natomiast u szczy- 
pawek (Carabidae) i kusaków (Staphyli- 
nidae) larwy mają nogi długie i są uzdol
nione do szybkich ruchów.

Podobne stosunki znajdujemy i w dzia
le błonkówek: larwy pilarzów (Tenthre- 
dinidae) podobne są zupełnie do gąsienic 
motyli; u trzpienników (Uroceridae) mają 
one nóżki szczątkowe; u innych są bez- 

1 nogiemi czerwiami.
Jest to łakt zasługujący na podkreśle

nie, że właśnie w tych dwurzędach owa
dów (u chrząszczów i błonkówek) znaj
dujemy taką rozmaitość larw, gdy w in
nych panuje zwykle jeden tylko ich typ: 
u motyli—gąsienic, u muchówek —czerwi, 
u pluskwiaków, szarańczaków i sieciarek 
typ z dobrze rozwiniętemi nogami. Nie
ma tu naturalnie potrzeby nawet wspo
minać, że między temi głównemi typa
mi istnieje mnóstwo przejść.

Ta godna uwagi zgodność wskazuje 
również, że chrząszcze i błonkówki są 
ze sobą blizko spokrewnione. A ta roz
maitość ich larw każe znowuż przypusz
czać, że u prachrząszczów i prabłonkó- 
wek te główne typy larw występowały 
w sposób jeszcze bardziej pomieszany, 
może po kilka w obrębie jednego gatun
ku, to znaczy, że każdy osobnik w roz
woju swym przechodził zarówno przez 
stany larw z nogami, jak  i beznogich. 
To samo właśnie można stwierdzić dzi
siaj w przeobrażeniach niektórych dro
bnych błonkówek i niektórych chrząsz- 
czyków.

Mianowicie wśród chrząszczów dwie
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rodziny odznaczają się przeobrażeniami 
nadzwyczaj charakterystycznemi i god- 
nemi uwagi. Są to Rhipiphoridae, do 
których oprócz wspomnianej wyżej Eme- 
nadia zaliczają .się jeszcze z fauny pa- 
learktycznej rodzaje: Rhipiphorus (s. Me- 
toećuś), Myodites, Rhipidius, Pelecotoma 
i Evaniocera; oraz Meloidae z rodzajami: 
Meloe, Cerocoma, Zonabris, Ocnas, Ly- 
dus, Halosymus, L y tta ,: Epicauta, Zanitis, 
Stenodera, Hapalus.

U chrząszczów wogóle znajdujemy w 
każdym gatunku jednę ściśle określoną 
postać larwy i jednę poczwarki. Wzmian
kowane zaś przed chwilą rodzaje, a tak
że niektóre inne, bliżej z niemi spokrew
nione, wyłamują się z pod tego ogólnego 
prawa: zaliczane do nich osobniki w roz
woju swoim .nie ograniczają się do j e 
dnej postaci larw, lecz przechodzą pod
czas przeobrażeń przez parę ich form dya- 
metralnie przeciwnych, a także przez pa
rę stanów poczwarek: mianowicie przez 
tak  zwaną „półpoczwarkę" (Pseudochry- 
salis) i poczwarkę właściwą. W ten spo
sób każdy taki osobnik po wyjściu z ja j
ka przechodzi nie przez dwa, lecz naj
mniej przez cztery odrębne stany, zanim 
osiągnie postać skrzydlatą.

Te zawiłe przeobrażenia czyli tak zwa
ne hypermetamorfozy stwierdzono dziś 
z zupełną pewnością u większości chrzą
szczów z wymienionych wyżej rodzin. 
Klasyczny przykład pod tym względem 
przedstawia Sitaris militaris Fort, opisa
na w swoim czasie przez Fabrea.

Z ja jka  wychodzi ona jako sześciono- 
ga larwa z dwu szczecinkami na końcu 
ciała, zwana powszechnie trój pazurkową, 
dlatego, że inne takie larwy mają prze
ważnie (chociaż nie zawsze) po 3 pazur
ki na stopach. Larwy te ukazują się 
w jesieni, obdarzone są zdolnością do 
ruchu, ale zato nie pobierają wcale po
karmu. Zimują w tej postaci w sąsiedz
twie gniazd pszczelich. Na wiosnę na
stępnego roku każda z nich wyszukuje 
sobie jakąś  pszczołę z rodzaju Podalirius 
(z Anthophora) i przytwierdza się pazur
kami do jej włosków. Pszczoła, chcąc 
nie chcąc, zanosi ją  do komórki, w któ
rej znajduje się nagromadzony zapas

miodu i do której sama składa jajko. 
Ale wraz z jajkiem dostaje się tam pa- 
sorzytna larwa, zjada je  i następnie prze
kształca się w drugą postać: nieruchliwą, 
grubą, i ze szczątkowemi nóżkami. Ta 
nowa larwa karmi się przez pewien cząs 
zapasem miodu, przeznaczonego dla lar
wy pszczelej, poczem skóra jej twardnie
je i ciemnieje, a sama ona przybiera po
stać, przypominając larwy muchówek. 
Ten trzeci stan nosi nazwę „półpoczwar- 
ki“ czyli poczwarki rzekomej (Pseudo- 
chrysalis).

Nie stanowi on jednak końca przeobra
żeń: po tem stadyum, przypominającem 
istotnie stan spoczynku poczwarki, na
stępuje znów nowy okres larwy, podob
nej nieco do drugiej, niezupełnie jednak. 
Ta larwa dopiero przekształca się osta
tecznie w prawdziwą poczwarkę, na kto* 
rej znać już zarysy doskonałego chrzą
szcza. Wydobywa się też on z niej w je 
sieni. 1 . / ■ i ,• ," , ;,u. u',L

W tych hypermetamorfozach zatem wi
dzimy trzy stany larwy i dwa poczwar
ki, gdy zwykle u chrząszczów bywa tyl
ko jedna larwa i jedna poczwarka.

W podobny sposób odbywają się prze
obrażenia u Emenadia. Zbadał je  i opi
sał w r. 1891 dr. A. Chobant u Emena
dia flabellifera. I tu z ja jka  wychodzi 
ruchliwa larwa ze szczecinkami na koń
cu, podobna wielce do larwy Sitaris. Żyje 
pasorzytnie w gwiazdach os; Chobant 
znajdował ją  mianowicie w gniazdach 
mrówki (Odynerus). W komórce osiej 
przekształca się ona w beznogą czerwio- 
watą larwę, która zjada larwę osy.

Takie same stosunki znajdujemy i u in
nych Rhipiphoridae i Meloidae. Wszyst
kie one, jak  się zdaje, przechodzą przy
najmniej przez dwa stany larwy a oprócz 
tego przeważna ich większość ma także 
i dwa stany poczwarki.

Jeżeli chrząszcze te zbliżone są do 
Elasmus i innych pokrewnych mu błon- 
kówek pasorzytnych nietylko powierz
chownie, ale i wskutek rodowego pokre
wieństwa, to w takim razie należy się 
spodziewać hypermetamorfoz i u tych 
drobnych błonkówek.

. Cq do Elasmus, to, niestety, rozwój
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jego nie został dostatecznie zbadany: je s t  ! 
to tak rzadki owad, że większość ento
mologów nie zna go wcale. Ale zato zna
ny rozwój innej pasorzytnej błonkówki,
U której istotnie stwierdzono dwie po
staci larw. Jest nią mianowicie Platy 
gaster, odbywający rozwój pasorzytnie 
w jajkach innych owadów. Wprawdzie 
Platygaster zalicza się do innej rodziny 
(Proctotrupidae), ale i ją  z wielkiem pra
wdopodobieństwem można uważać za po
chodzącą bezpośrednio od prabłonkówek.

Rozwój Platygaster zbadał i opisał Ga- 
nin. Ze względu na to, że larwy tej 
błonkówki nie żyją nigdy samodzielnie, 
lecz odbywają cały rozwój pasorzytnie ; 
w jajkach innych owadów, różnią się one i 
dość wybitnie od trój pazurkowych larw i 
Meloidae i Rhipiphoridae. Jednakże po
siadają i wspólne cechy, a mianowicie 
szczeciniaste wyrostki na końcu odwłoka 
oraz to, że przekształcają się w czerwio- 
watą postać tak samo, jak  Emanadia.

Poza tą analogią w rozwoju należy je 
szcze zwrócić uwagę na podobieństwo 
skrzydeł u form dorosłych. Mianowicie 
te drobne pasorzytne błonkówki (Chalci- 
didae) nie posiadają użyłkowania na skrzy
dłach, z wyjątkiem jednej krótkiej, za
ledwie dostrzeżonej żyłki, która wycho
dzi z przedniego brzegu przednich skrzy
deł i kończy się małą plamką. Znajdują 
się oprócz tego wśród nich rodzaje (np. 
Polynema), których przedstawiciele żyją 
w wodzie i używają skrzydeł nie do la
tania, lecz do pływania. Jajka składają 
one na jajkach ważek.

Jak  widzimy, skrzydła wielu z tych 
pasorzytnych błonkówek pozbawione są 
właściwej sieci żyłek. Jeżeli następnie 
zwrócimy uwagę na to, że u samic z ro
dzaju Elasmus bardzo często skrzydła 
przednie są nieco twardsze i ciemniejsze 
od tylnych, to stąd już bardzo niewiel
kie przejście do pokryw skrzydłowych 
ehrząszczów. Dość będzie mianowicie, 
aby te skrzydła stwardniały jeszcze bar
dziej i stały się nieprzezroczyste, a cała 
błonkówka przybierze postać chrząszcza. 
Można ten szereg przejść dopełnić jesz
cze jednem ogniwem: u Emanadia lar- 
vata znajdują się nawet na skrzydłach

przednich dwa wyraźne ciemne punkty, 
odpowiadające charakterystycznym rogo
wym plamkom, które stanowią zakończe
nie żyłki brzeżnej na skrzydłach przed
nich błonkówek.

Dotychczas uważano chrząszcze za zu
pełnie odrębną grupę, dla której nie mo
żna wykazać punktów stycznych z inne- 
mi rzędami. Widzimy jednak, że- przy
najmniej z błonkówkami są one połączo
ne niejednem przejściem.

Dla lepszego uwidocznienia łańcucha 
rozwojowego zrobimy tu przegląd porów
nawczy larw owadzich wogóle. Należą 
one do trzech głównych typów:

1) Typ czerwi czyli larw beznogich, 
pospolity szczególnie w rzędzie muchó
wek, ale właściwy także błonkówkom 
oraz niektórym rodzinom chrząszczów 
(mianowicie kornikom i słonikom).

2) Typ gąsienic, właściwy motylom 
oraz pilarzom (z błonkówek); do tego ty 
pu można też zaliczyć pędraki chrząsz
czów.

3) Typ zwany „Campodea“, a obej
mujący larwy z 3 parami nóg i przewa
żnie ze szczecinkami na końcu odwłoka. 
Taką postać larw Lubbock przezwał 
„Campodea“ od nazwy owada, który w 
stanie dojrzałym nie posiada skrzydeł 
i zachowuje taki kształt larwi.

Owad ten, przebywający w wilgotnej 
ziemi, zalicza się do działu praowadów, 
z którego rozwinęły się inne owady 
skrzydlate i wyżej stojące na drabinie 
rodowej.

Między temi trzema głównemi posta
ciami istnieją najrozmaitsze przejścia.

Pierwsza forma larwy Sitaris podobna 
jest bardzo do rybika cukrowego (Lepis- 
ma saccharina). Owad ten, pospolity w 
naszych mieszkaniach, nie posiada ró
wnież skrzydeł w stanie dorosłym i wy
gląda zupełnie, jak  larwa. Jest on spo
krewniony z Campodea i należy tak sa
mo do skoczogonów (Thysanura), które 
właśnie trzeba uważać za praowady.

Pierwsze stany larw drobnych błonkó
wek, o których wyżej była mowa, należą 
również ściśle biorąc, do tegoż typu Cam
podea, chociaż różnią się od niego nie- 
któremi szczegółami. Mają one tak sa-
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mo wyraźne przysadki na końcu odwło- j  

ka, zamiast przednich nóg swoiste pazur- ; 
ki, a zamiast tylnych boczne przysadki. ! 
Brak nóg tłumaczy się tem, że larwy te j 
od samego początku przebywają w płyn
nej zawartości jaj innych owadów, nie 
mają więc potrzeby ani możności cho
dzenia. Są one, może, przedstawicielkami 
jeszcze starszej postaci, niż Campodea, 
która prawdopodobnie należała do stwo
rzeń pływających w wodzie.

Podobnież je s t  godnem uwagi, że wła
śnie u chrząszczów z grup Rhipiphoridae 
i Meloidae znajdujemy dwie postaci larw, 
jak  u niektórych drobnych błonkówek 
pasorzytnych, i że, co jeszcze ciekawsza, 
właśnie u tych chrząszczów pierwsza lar
wa ma postać Campodea, zupełnie tak 
jak  u błonkówek, druga zaś je s t  czer
wiem.

Zatem, na zasadzie przytoczonych fak
tów możemy z zupełną słusznością dojść I 
do wniosku, że z jednej strony Rhipipho
ridae i pokrewne formy są właściwą po
stacią prachrząszczów, z drugiej zaś ble- 
skotkowate a prawdopodobnie i Procto- 
trupidae—prabłonkówek.

Na poparcie tego wniosku można przy
toczyć jeszcze parę innych faktów.

Wiadomości nasze o pochodzeniu ustro
jów prowadzą nas do sformułowania na
stępującego prawa: jeżeli jakiś gatunek 
zaczyna się zmieniać wybitniej pod wpły
wem nowych warunków, to starsze jego 
postaci (również zapewne pod wpływem 
tychże warunków) ustępują coraz bar
dziej na drugi plan, stają się rzadsze, a 
nawet wymierają zupełnie.

Należy zatem przypuścić z góry, że 
i grupa właściwych prachrząszczów, o ile 
wogóle istnieje jeszcze, musi być skur
czona, nieliczna. Przypuszczenie takie 
zgadza się najzupełniej z dzisiejszemi fau- 
nistycznemi stosunkami wspomnianych 
skupień tych owadów. Rhipiphoridae s ta 
nowią dziś nieliczną rodzinę, znajdującą 
się w okresie wymierania. Składa się 
ona z małej liczby rodzajów' (w Europie 
jest ich tylko sześć), a każdy zawiera 
bardzo mało gatunków. I gatunki te są 
przeważnie tak rzadkie, że już dziś zali- i 
czają się do rzadkości entomologicznych.

Europa z całej tej rodziny posiada tylko 
12 gatunków, tak przytem odmiennych 

! od przeważnej liczby dzisiejszych chrzą- 
1 szczów, że każdy zbieracz tych owadów, 

który je  zobaczy pierwszy raz w życiu, 
ma z początku wątpliwość, czy są one 
rzeczywiście chrząszczami.

Pamiętam doskonale własne zdumienie, 
jak  w czasach studenckich razem z ko
legami znalazłem w sierpniu na piaszczy
stym stepie pewną liczbę okazów Eme- 
nadia larvata na mikołajku (Eryngium 
campestre). Równie silne wrażenie swą 
odrębnością musiały one wywrzeć na 
Linnćm, skoro jedyny gatunek tej rodzi
ny, znany za jego czasów, przezwał on 
„paradoxus“ (Rhipiphorus =  Metoecus pa- 
radoxus).

To samo dotyczę błonkówki Elasmus, 
która wykazuje największe podobieństwo 
ze wzmiankowanemi chrząszczami. Mó
wiliśmy wyżej, jak  dalece je s t  ona rzad
ka i ja k  mało znana zbieraczom owadów. 
Tu dodamy jeszcze, że zdaje się ona zaj
mować stanowisko zupełnie odosobnione: 
według wszelkiego prawdopodobieństwa, 
najbliższe, pokrewne i podobne do niej 
formy wymarły już od dawna.

Warto też jeszcze zwrócić uwagę, że 
właśnie te drobne błonkówki pasorzytne, 
a mianowicie Chalcididae i Proctotrupi- 
dae, łącznie z Evaniidae są najdziwacz- 
niejszemi postaciami, jakie tylko entomo
log może sobie wymarzyć w majaczeniu 
gorączko \vem. W rodzinach tych para
doksy są prawami. Zdaje się, jakgdyby 
przyroda podczas powstawania tych pier
wszych błonkówek stworzyła możliwie 
najrozmaitsze postaci pragnąc, ażeby te, 
które się okażą najodpowiedniejszemi dla 
danych warunków, mogły się zachować, 
inne natomiast zejść na drugi plan albo 
nawret wyginąć zupełnie. Nie ulega też 
wątpliwości, że większość tych parado
ksalnych prabłonkówek wymarła w isto
cie, i dziś możemy oglądać jedynie od
dzielne ich szczątki. Te szczątki zaś są 
tak różnorodne, że mielibyśmy najzupeł
niejsze prawro z tych 2 do 3 rodzin zro
bić 20 do 30 nowych, zupełnie zamknię
tych w sobie.

Z tych tak różnorodnych postaci błon-
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kówek, które możnaby było nazwać „pró
bami natury", z biegiem czasów zacho
wały się tylko niektóre, jako uzdolnione 
do trwalszego istnienia; zróżnicowały się 
w oddzielne rodziny, bogate w gatunki 
i odznaczające się typową postacią. Są 
to przeważające dziś. rodziny: Braconi- 
dae, Ichneumonidae, Cynipidae, Tenthre- 
dinidae, Chrysididae, Crabronidae, Formi- 
cidae, Vespidae i Apidae. Inne zeszły na 
drugi plan lub wymarły. Znajdująca się 
w naszym systemie rodzina Chalcididae, 
je s t  wprawdzie duża, nie stanowi jednak 
właściwie rodziny. Nagromadzono w niej 
takie mnóstwo najrozmaitszych postaci, j  

że gdyby kto chciał być konsekwentnym, 
toby musiał z nich utworzyć takąż licz
bę rodzin samodzielnych. Tak np. gru
pa, utworzona z rodzajów Chalcis, Halti- 
cella, Smicra i Leucopsis różni się wy
bitnie od rodzaju Perilampus; wszystkie 
zaś one razem—od Torymus, ten znów od 
Encyrtidae i od pokrewnej grupy Eury- 
tomidae i t. d. Wtłaczanie tych wszyst
kich grup w jednę rodzinę jest wprost 
gwałtem systematycznym.

Jeszcze różnorodniejsze są rodzaje w 
rodzinie Proctotrupidae, z których grupy 
Gonatopus, Proctotrupes, Platygaster, He- 
lorus tak się różnią między sobą posta
cią, jak  galasówki (Cynipidae) od gąsie- 
niczników (Ichneumonidae).

Należy również zauważyć, że te pra- 
błonkówki pozwalają także wykazać przej
ście do muchówek. Mianowicie formy ta
kie, jak  u wyżej wzmiankowanych larw 
Platygaster można znaleźć i u nich w 1 
nieco zmienionej postaci: pierwszy stan ( 
larwy Platygaster (z przysadkami) jest 
uderzająco podobny do larw komarów 
(Culicidae), podczas gdy drugi, larwa 
czerwiowata, odpowiada takimże stanom 
much wyższych. Wreszcie Elasmus fla- 
bellatus w stanie zupełnie rozwiniętym 
przypomina poniekąd grupę much Pho- 
ridae.

Rodzina pilarzów (Tenthredinidae) na 
pierwszy rzut oka zdaje się mieć mało 
wspólnego z innemi grupami błonkówek. 
Ogniwo, łączące je z niemi, stanowią 
trzpienniki (Uroceridae). Co jednak cie
kawsza, że i wśród Rhipiphoridae, a więc

wśród prachrząszczów można zauważyć 
uderzające podobieństwa z pilarzami.

Otrzymałem raz od zawodowego ento
mologa przesyłkę z nieokreślonemi blon- 
kówkami z Rossyi azyatyckiej. W pudeł
ku między pilarzami znajdował się go
dny uwagi chrząszcz Rhipiphorus (Myo- 
dites) subdipterus Bose. Ja  sam sądzi
łem w pierwszej chwili, że mam przed 
sobą jakiś gatunek borecznika (Lophy- 
rus), okaz bowiem miał skrzydła rozpo
starte. Dopiero po doktadniejszem przyj* 

| rżeniu się, zauważyłem, że nie je s t  to 
wcale pilarz, lecz chrząszcz z rodziny 
Rhipiphoridae. Ten nadzwyczaj rzadki 
owad je s t  może najbardziej paradoksalny 
w całej rodzinie. I gdyby go Linnó znał, 
toby jego właśnie był nazwał „parado- 
xus“.

Ze wszystkiego cośmy tu przytoczyli, 
widzimy, że chrząszcze i błonkówki są 
niewątpliwie połączone przejściowemi po
staciami i że postaci te istnieją dziś jesz
cze. Oprócz tego najstarsze błonkówki 
wykazują również niewątpliwe przejścia 
do muchówek.

Tłum. B. Dyakowski.

Prof. dr. E . MEUMANN.

S E N  I W ID ZEN IA  S E N N E  
I W  Ś W I E T L E  BADAŃ D O Ś W IA D 

CZALNYCH.

Świat widzeń sennych już od setek 
a nawet tysięcy lat jest jakby Zbioro
wiskiem fantastycznych dociekań i pun
ktem, od którego poczynają się misty*

[ czne i okultystyczne zapatrywania. Fan
tastyczna treść wielu widzeń sennych, 
nieodpowiadająca normalnym pojęciom 
i myślom, częstość snów strasznych, prze
rażających, rodzaj powiązania snu z ży
ciem rzeczywistem śniącego, powiązania, 
które czasem bywa tylko przelotne, cza
sami zaś wydaje się ścisłe i bezpośred
nie, zagadkowe pochodzenie nadzwyczaj 
żywej działalności fantazyi we śnie, w
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czasie, gdy wszystkie inne eielesne i du
chowe funkcye całkowicie odpoczywają, 
wszystko to razem stanowiło najprawdo
podobniej bodziec do mistycznego i reli
gijnego wyjaśniania świata widzeń sen
nych u człowieka. Takie pojmowranie 
snów, pełnych tajemniczości, zachowało 
się nawet u ludzi wykształconych jesz
cze do' dziś dnia, a wyjaśnianie snów 
w niektórych kołach ludności gra nawet 
wielką rolę.

Nowoczesne, naukowe badania widzeń 
sennych, głównie zaś starania wyjaśnię 
nia sobie przebiegu snu i charakteru wi
dzeń na drodze systematycznego badania 
i na drodze eksperymentalnej odsuwają 
wciąż dalej i dalej mistyczne pojmowa
nie snów; w ostatnich latach pod wpły
wem pewnych, głęboko pomyślanych ba
dań istota widzeń sennych stała się dla 
nas daleko bardziej wyjaśnioną.

Badania snów można przeprowadzać 
dwojako: pierwsza metoda—spostrzegaw
cza. Polega ona na tem, że człowiek 
śniący sitara się, natychmiast po przebu
dzeniu, przypomnieć sobie możliwie do
kładnie Widziany sen; jednocześnie zwra
ca uwagę na położenie członków własne
go ciała i na zdarzenia świata zewnętrz
nego i stara się w nich znaleźć przyczy- ; 
nę danego widzenia sennego. Drugą me
todą jest eksperyment. Metoda ta daje 
znacznie większą rozmaitość środków dla 
badania widzeń sennych, wryma.ga jednak 
ód osoby, poddawanej doświadczeniom, pe
wnego poświęcenia spokoju nocnego. Za
zwyczaj doświadczenia nad głębokością 
snu w rozmaitych porach nocy łączy się 
z doświadczeniami nad widzeniami sen- | 
nemi, ponieważ i głębokość snu i boga- I 
ctwo i żywość widzeń sennych znajdują 
się w bardzo ścisłym między sobą 
związku.

Najprostszy sposób eksperymentalnego 
zbadania widzenia sennego był wprowa
dzony jeszcze przez T. Fechnera, założy
ciela naszej dzisiejszej filozofii. Jeden 
z jego uczniów, E. Kohlschiitter wyko
nywał te doświadczenia; osoba badana 
była budzona w nocy hałasem wahadła 
uderzającego w chwili spadania o płytę. 
Już wtedy można było stwierdzić rozma

itą głębokość snu w różnych porach no
cy. Normalny człowiek ma najgłębszy 
sen pierwsze dwie godziny, a nawet tyl
ko pierwszą godzinę; najgłębszy sen 
przebiega prawdopodobnie bez widzeń, 
później sen staje się „płytszym", bardziej 
powierzchownym i takim pozostaje całą 
noc, jednostajnie, aż do rana, a dwie lub 
trzy godziny ranne jest najbardziej po
wierzchowny. W  czasie tego powierz
chownego snu ilość widzeń sennych 
wzrasta a świadomość jakby się przygo
towywała do przebudzenia. Możnaby wy
prowadzić z tego taki wniosek, że czło
wiek w czasie głębokiego snu jest zu
pełnie nieprzytomny, jak  np. w czasie 
omdlenia lub podczas głębokiego sztucz
nego uśpienia (narkozy). Zapatrywanie 
takie jest rzeczywiście przyjęte przez 
wielu nowoczesnych psychologów. Za 
przykładem fizyologa Vierordta w Tybin
dze zajęło się wykonaniem podobnych 
badań dwu jego uczniów Mónnigkopf 
i Piesbergen, wykonywając badania te 
chnicznie ulepszonemi metodami.

W sypialni, którą oni zajmowali, pra
wie zupełnie zaciemnionej, opuszczana 
była z rozmaitych wysokości, co pół mi
nuty, kula ołowiana na płytę żelazną. 
Przytem zwiększano siłę odgłosu (kula 
opuszczana była stopniowo wciąż z wię
kszej wysokości), dopóki śpiący się nie 
obudził. - • •

Badacze ci stwierdzili, że głębokość 
snu nie jest jednakowa u każdego czło
wieka w czasie różnych godzin nocy. 
U jednego z nich przebieg snu odpowia
dał badaniom Kohlschiittera, u drugiego 
najgłębszy sen zjawił się dopiero w 6-ej 
godzinie nocnej. Przytem spostrzegali 
oni, że głębokość snu w nocy stopniowo 
się zwiększa i zmniejsza; powtarza się to 
dwa do trzech razy na noc.

Daleko dokładniej przeprowadzone były 
podobne badania przez uczniów sławnego 
psychiatry Kraepelina—Michelsona i Wey- 
gandta. Kraepelin ulepszył metodę ba
dania i wynalazł aparat, któremu dał na
zwę „aparatu do mierzenia głębokości 
snu“; zapomocą tego aparatu można ozna
czyć o każdej porze nocy głębokość snu 
badanej osoby,. wychodząc z tego zało-
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■żenią, że sen je s t  tern głębszy, im sil
niejszego bodźca potrzeba dla obudzenia 
danego osobnika. A więc siła tego bodź
ca, która wymagana jest dla przebudzenia 
człowieka o określonej porze, może być 
przyjęta jako miara głębokości snu w cza
sie odpowiedniej godziny.

Aparat ten je s t  niezwykle prosty a j e 
dnak głęboko pomyślany. Wyobraźmy 
sobie deskę z ukośnie idącym rowkiem, 
na którego brzegu leży szereg kul stalo
wych rozmaitych wielkości; kule nie mo
gą się staczać po rowku ponieważ są za
trzymane przez mały przyrząd elektroma
gnetyczny, a w każdej chwili mogą być 
puszczone w ruch przez działanie kon
taktu. Jeżeli jednę z tych kul puścimy, 
stacza się ona wzdłuż rowka aż do brze
gu deski i spada na ukośnie stojącą de 
skę z twardego drzewa. Silny odgłos, 
powstający w chwili padania kuli, może 
być uważany jako podnieta wymagana 
dla przebudzenia badanego osobnika. Im 
większa je s t  kula i z im większej spada 
wysokości, tem silniejszy je s t  odgłos. 
A  oba te czynniki mogą być regulowane 
zapomocą odpowiedniego mechanizmu. 
Oprócz tego przyrząd ten jest połączony 
z zegarem, który służy do dwu celów: 
1) może być tak uregulowany, by o pe
wnej z góry określonej godzinie mógł 
zapomocą kontaktu wywołać ruch i spa
dek pewnej, określonej kuli, 2) osoba ba
dana natychmiast po przebudzeniu może 
sprawdzić, o której godzinie nastąpiło 
przebudzenie. Może zapisać godzinę i na
stępnie znow'u tak nastawić zegar, by 
być znowu obudzoną w godzinie później
szej. W  razie, jeżeli badana osoba nie 
obudzi się, wtedy przez odpowiedni me
chanizm skazówka zostaje unierucho
miona i zrana można sprawdzić, o której 
godzinie wywołana została podnieta, zbyt 
słaba, by śpiącego przebudzić. W tych 
badaniach osoba badana musi oczywiście 
spać w laboratoryum, a badacz znajduje 
się w przyległym pokoju, lecz musi sta
rać się zachowywać jaknajciszej. W wię
kszości wypadków zawiadamia się bada
ną osobę tylko, że będzie przebudzona, 
nie mówi się jednak, o której godzinie. 
-Michelson zajmuje się - głównie bada-

[ niem głębokości snU w rozmaitych po
rach nocy, Weygandt zaś bada świat wi
dzeń sennych. Badania te potwierdziły 
zdanie poprzednich autorów: mianowicie 
sen jest najgłębszy u większości ludzi 
przez dwie pierwsze gódziny nocy, na
stępnie głębokość snu szybko się zmniej
sza, a w pozostałych godzinach głębo
kość snu zmniejsza się powoli stopniowo 
aż do rana; jednak w tym czasie są pe
wne wahania zmniejszania i zwiększania 
się głębokości snu. Jednocześnie Michel
son stwierdził różne typy snu, i spostrze
gał, że one są ściśle połączone ze zwy
czajami życiowemi danego człowieka; 
Krapelin przypuszcza nawet, że głębo
kość snu jest własnością charakteru oso
bnika, własnością, występującą po części 
pod wpływem wrodzonych skłonności. 
Kto wieczorem śpi najmocniej, ten zwy
kle zrana jest bardzo rzeźki i stanowi 
typ t. zw. „rannego robotnika". Wieczo- 

1 rem u takiego człowieka zjawia się zmę
czenie — normalne. Przeciwnie zaś tak 
zwany „ranny śpioch“ ma najgłębszy sen 
dopiero w ostatnich godzinach przed prze
budzeniem; zwykle zrana czuje się mało 
wypoczętym i przez dłuższy czas musi 
walczyć z pewną sennością, która prze
chodzi dopiero w przeciągu dnia, czasa
mi nawet mija dopiero po poobiedniej 
drzemce. Zdaniem Kraepelina ludzie o 
„rannem przysposobieniu" do pracy są 
to ludzie zdrowi,' natomiast ci, którzy 
najlepiej mogą wieczorem pracować, mają 
skłonności do nerwowych, chorobliwych 
objawów i największy procent neuraste
ników wieczorem właśnie wykazuje rzeź- 
kość, rano—senność. Z tego widać, że 
z przebiegu snu „można otrzymać bezpo- 

! średnio niektóre dane co do nerwowego 
i usposobienia osobnika11 (tak twierdził na- 

samprzód Michelson). Ciekawe jest to,
; że inny znów uczeń Kraepelina—Romer 

stwierdził, że i poobiednia drzemka roz
maicie działa na różnych ludzi. Romer 
badał działanie snu poobiedniego na stan 
fizyczny i duchowy ludzi i stwierdził, że 
i tu można spotkać dwa typy ludzi. J e 
dnych sen taki pokrzepia, orzeźwia i lu
dzie ci pracują z tem większą energią,

1 im głębszy był sen. Inni natomiast po
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drzemce poobiedniej są ociężali i dopiero j 
po dłuższym czasie powraca normalna 
zdolność robocza. Pierwsi—są to neura
stenicy, którzy nie mają rzeźkości po 
śnie nocnym, natomiast zdrowemu czło
wiekowi sen poobiedni je s t  niepotrzebny 
i zwykle przeszkadza nawet w pracy; dla 
neurastenika pożądane jest możliwie re
gularne wysypianie się podczas dnia. 
Człowiek zdrowy zaś powinien unikać 
poobiedniej drzemki. Ciekawa jest ró
wnież uwaga Michelsona, że głębokość 
snu je s t  tem większa, im prędzej sen 
przychodzi, innemi słowy sen jako odpo
czynek ma znaczenie tem większe, im 
szybciej zasypiamy.

Z badań nad głębokością snu wy
nikły ciekawe dane o rozkładzie widzeń 
podczas snu. W ogóle stwierdzono, że 
ilość widzeń zwiększa się, gdy sen staje 
się bardziej powierzchowny, tak, że wię
kszość ludzi w początkowym okresie snu 
widzeń nie ma, natomiast ma bardzo ży
we widzenia nad ranem. Jednak i tu 
spotykamy rozmaite różnice indywidual
ne. Michelson stwierdził, że widzenia, 
zarówno ich żywość, jak  i częstość ściśle 
są związane z typowym przebiegiem snu 
u każdego osobnika. Kto ma t. zw. typ 
snu normalny (szybkie zasypianie, nastę
pnie głęboki sen bez widzeń a potem 
stopniowe zmniejszanie się głębokości 
snu aż do rana), ten zwykle ma mniej 
widzeń, niż taki kto posiada typ snu neu
rasteniczny.

Ciekawszem niż te różnice indywidual
ne je s t  nasamprzód ogólne zagadnienie, 
czy rzeczywiście (w pierwszych godzi
nach snu) życie duchowe człowieka znaj
duje się w stanie zupełnego braku świa
domości i czy w czasie takiego stanu 
niema widzeń sennych.

Zagadnienie to jest bardzo ważne dla 
wyjaśnienia sobie całego naszego życia 
psychicznego. Oczywiście ten, kto twier
dzi, że życie psychiczne prowadzi oprócz 
bytowania świadomego i nieświadome, 
ten może przypuścić, że właściwy głębo- ! 
ki sen je s t  przedłużeniem nieświadomego 
życia psychicznego. Jednakowoż więk
szość współczesnych psychologów odrzu- | 
ca przypuszczenie nieświadomego życia |

psychicznego, jako hypotezę niestwier- 
dzoną; odrzucanie tej hypotezy można 
uzasadnić tem, że l) możemy obejść się 
bez tej ryzykownej hypotezy w wyjaśnie
niu większości objawów psychicznych, 
i 2) grozi niebezpieczeństwo przyjęcia 
„nieświadomego" jako środka ogólnego, 
którym się przykryje wszystkie trudno
ści, powstające w wyjaśnieniu przejawów 
psychicznych. Jeżeli jednak życie du
chowe i świadomość uważać mamy za 
jednoznaczne, wtedy sen głęboki, pozba
wiony wszelkiego odczuwania i wszelkich 
obrazów, będzie rzeczywiście całkowitem, 
choć przejściowem przerwaniem świado
mości a z nią i życia psychicznego. 
Świadomość prowadzi wtedy jakieś za
gadkowe bytowanie; prowadzi ona pe
wnego rodzaju sporadyczny żywot: zja
wia się, kiedy mózg posiada pewien okre
ślony stopień działalności (mianowicie 
odpowiadający czuwaniu), by następnie 
zupełnie zniknąć na parę godzin snu w 
nocy. Takie przerywane bytowanie na
szej świadomości nie daje się w żaden 

1 sposób objaśnić psychologicznie. Nie po
może tu  i przypuszczenie niektórych psy
chologów, że czuwająca świadomość (al
bo czuwające „ja") wiąże się z poprzed- 
niemi wyobrażeniami; w ten sposób po
zostaje jedność świadomości, ponieważ 
jednak jest faktem, że istnienie świado
mości czasowe, jest bytowaniem „z przer
wami". Zastanówmy się więc, czy bada
nia nad snem i widzeniami sennemi nie 
rozstrzygają tego pytania.

Podług W undta świadomość rzeczywi
ście przestaje funkcyonować w czasie 
głębokiego snu, tak jak  w czasie omdle
nia lub sztucznego uśpienia (narkozy) 
i obecnie je s t  jeszcze wielu psychologów, 
którzy przyjmują tę teoryę. Jednak jest 
już bardzo dużo badań, które wykazują 
z wielkim prawdopodobieństwem, że świa
domość przez całe nasze życie nie prze
staje funkcyonować nigdy. O badaniach 
tych wspomnimy w krótkości. Moje przy
puszczenie, że świadomość nie przerywa 
się nigdy, staje się bardzo prawdopo- 
dobnem dzięki doświadczeniu flzyologa 
włoskiego—Mossa. Mosso obmyślił wa
gę, którą musimy sobie wyobrazić jako
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długi blat stołu, na którym leży podusz
ka i kołdra, by osoba badana mogła spać 
wygodnie. Ten blat je s t  jednocześnie 
wagą, ponieważ spoczywa na osiach prze
prowadzonych przez środek. Jeżeli czło
wiek położy się na tej wadze, to dla ró
wnowagi trzeba dołożyć ciężarków tam 
gdzie są nogi, ponieważ głowa i tułów 
są cięższe niż kończyny dolne. Jeżeli 
na zrównoważonej wadze człowiek za
śnie, wtedy koniec, na którym leży gło
wa, podnosi się do góry, prawdopodobnie 
dlatego, że krew odpływa od głowy i 
mózg staje się anemicznym. Trzeba wte
dy dołożyć ciężarków w okolicy głowy 
dla ustawienia wagi w kierunku pozio
mym.

Gdy w jakikolwiek sposób podrażnimy 
śpiącą osobę lub zawołamy ją  po imie
niu, koniec, na którym leży głowa, opu
szcza się ku dołowi, ponieważ prawdo
podobnie wskutek podrażnienia przypły
nęło więcej krwi do mózgu, i wtedy zbli
ża się chwila przebudzenia. Już z tego 
doświadczenia je s t  widocznem, że wy
starcza minimalnej podniety, by świado
mość i jej organ materyalny—mózg przy
wrócić do działalności normalnej; można 
to sobie objaśnić tylko tem, że psycho- 
flzyologiczna działalność się nie prze
rywa.

Tłum. dr. J. H.
(Dok. nast.).

S P O S T R Z E Ż E N IA  N A U K O W E .
Przyczynek do badań nad różnicami rasowemi w bu

dowie jajnika świni domowej.

W yczerpujące zestawienie dotychczaso wy ch 
wiadomości o budowie jajników rozmaitych 
zwierząt zawdzięczamy Waldeyerowi (x — 3). 
Do badań tego uczonego zwrócić się należy 
dla poznania lite ra tu ry  przedmiotu. Zazna
czę tu  tylko jeszcze, że najgruntowniejsze, 
w swoim zakresie klasyczne badania nad 
jajnikam i zwierząt ssących przeprowadził

*) W . W aldeyer. E ierstock und Ei. Lipsk, 
1870.

3) W . W aldeyer. D ie Geschlechtszellen. 
H andbuch der vergleich. und experim entellen 
E ntw ickelungslehre der W irbeltiere. Tom I, cz. I, 
Jena, 1906.

W iniwarter 1). Czynię to dlatego, że praca 
W iniw artera była mi bardzo pomocna w mo
ich usiłowaniach. Zadaniem moich poszuki
wań było zoryentowanie się, czy w budowie 
jajników świni domowej rozmaity oh ras mo
żna dostrzedz jakie różnice rasowe. Ponie
waż zaś przeprowadziłem badania nad jajn i
kami: l-o świni rasy niemieokiej krajowej, 
oraz 2-o świni rasy wielkiej białej angiel
skiej, więo ściśle pytanie, które sobie zada
łem, określam w sposób następujący: czy 
budowa mikroskopowa jajników świni rasy 
niemieckiej krajowej różni się od budowy 
mikroskopowej jajników świni rasy wielkiej 
białej angielskiej. Badanie powyższe w kra
cza w zakres prac, usiłujących rozstrzygnąć 
zagadnienia z dziedziny hodowli zwierząt do
mowych metodami, stosowanemi w badaniach 
histologicznych. W  przedmiocie, przeze mnie 
obranym, chodzi więc o zbadanie, czy od
rębne cechy rasowe świń krajowych nie- 

j  mieckich, tudzież wielkich białych angiel- 
J  skich odbijają się w budowie jajników i czy 
| różnice owe można odsłonić metodami badań 

histologicznych. S tudya swoje przeprowa
dziłem w pracowni zoologicznej prof. Ry
szarda Hertwiga w uniw ersytecie monachij
skim.

Decydującą odpowiedź na powyższe py
tanie mogą dać tylko badania nad jajnikami 
zarodków, lub bardzo młodych zwierząt 
z obu grup w jednakowych okresach roz
woju lub wieku. Takie jajniki zawierają 

: wielką ilość komórek jajowych w rozmaitych 
okresach rozwoju, a zatem możliwem jest 
zrobienie niezbędnych pomiarów. N iestety, 
takiego m ateryału nie miałem. Musiałem 
się zadowolić zbadaniem jajników u osobni
ków starszych w wieku od */2 do 1 roku. 
W obec tego wyniki moich badań podaję tu  
tylko jako przyczynek do rozstrzygnięcia 
wyrażonego powyżej pytania, jako materyał 

i oryentacyjny w ponownem podjęciu tego 
zagadnienia. Dla przygotowania m ateryału 

■ do badania postąpiłem w sposób następu
jm y:

W  rzeźni w Monachium wyciąłem jajniki 
u  4 osobników świni rasy niemieckiej krajo
wej i u 3 osobników świni rasy wielkiej bia
łej angielskiej. W ybierałem osobniki najbar
dziej dla danej rasy typowe, by usunąć mo
żliwość badania mieszańców. Z okoliczności, 
żo m ateryał do studyów był wzięty w rze- 

j  źni, wypływa niemożliwość zaznaczenia, czy 
i  osobniki te  były zapłodniono, a jeśli były,
| to w jakim czasie przed zabiciem. Ze wzglę- 
| du na to, że były to osobniki bardzo młode,

') W iniw arter, dr. H ans von. Recherches sur 
l ’Ovogenese e t rO rganogenese de lW a ire  des 
Mammiferes (Lapin e t Homme). Arehives de 
Biologie. Tom X V II, 1901.
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przypuszczać można, że nie byrły one jesz- | 
cze wcale zapłodnione. Do utrw alenia (na ■ 
miejscu w rzeźni) posłużyły mi płyny na
stępujące: 1) sublim at z kwa?em octowym; 
2) ptyn Zenkera; 3) płyn Garnoy, oraz 4) 
płyn Flemminga. Po zalaniu w parafinie 
i pokrajaniu zapomocą m ikrotonu na skraw 
ki grubości 7,5 jj., barwiłem prepara ty  na- 
stępującem i barwnikami:

1) Hematoksyliną Delafielda i eozyną. Do
bre preparaty otrzymałem po znacznem roz
cieńczeniu barwników powyższych wodą de
stylowaną. Kolor hematoksyliriy był prze
zroczysty rabinow y. Barwiłem w niej p re
parat 20— 30 m inut. W  eozynie barwiłem 
V2 m inuty .

•2) Metodą W eigerta i van Giesona. Po- 
wyższy spojób barwienia dał najlepsze w y
niki.

3) Borakskarminem i hem atoksyliną D e
lafielda. Borakskarminem barwiłem według 
wskazówki prof. H ertw iga, trzym ając skraw-' 
ki w barwniki! przez 45 m inut, poczem 
nadm iar barwnika zmywałem kwasem sol
nym  z alkoholem, puszczanym kroplami na j  

preparat zabarwiony.
Badanie mikroskopowe m ateryału , przy- ' 

gotowanego w sposób powyższy, nie wyka- 
zrało w budowie jajników obudwu ras świni 
domowej żadnych w ybitnych różnic. W obu j  

wypadkach widoczne były duże pęcherzyki j 
Graafa wśród słabo rozwiniętej tkanki łącz- j  
nej (stroma ovarii). W  pęcherzykach G raa
fa spotykałem  tylko zrzadka komórki ja jo 
we, przepełnione żółtkiem. F ig u r mitotycz- 
nych nie widziałem wcale. Przewagi w ilo
ści tkanki łącznej lub w ilości pęcherzyków 
Graafa u  którejkolw iek z dwu badanyoh ras 
świni domowej nie zauważyłem.

Z powyższege wynika, że u  świń w wie
ku  od V2 do 1 roku w budowie mikrosko
powej jajników różnice rasowe nie w ystę
pują. Byó może, że różnice owe można bę
dzie odnaleźć, badając budowę jajników za
rodków, tudzież zwierząt w wieku 1— 3 ty 
godni. Je s t jednak możliwe, że różnice in
dywidualne w budowie mikroskopowej ja jn i
ków są większe, niż różnice rasowe i że na
wet badanie młodego m ateryału  różnic ra 
sowych nie wykaże.

D r. Andrzej Berezowski.

Korespondencya Wszechświata.

Zjawisko świetlne.

' Niecodzienne zjawisko świetlne widziane 
było dnia 6 lu tego w okolicy Dembego-

Wielkiego około godz. 6 nr. 30 wieczorem. 
Gdy księżyc, wszedłszy w sposób do złudze
nia naśladujący odległy* pożar, otoczony tak 
zw. „koroną“ wzniósł się nieco nad poziom, 
utw orzyła się nad i pod nim bardzo jasna 
pionowa kolumna świetlna szerokości tarczy 
księżycowej. Ponieważ wschodnia część nie-> 
ba zaciągnięta była lekkiemi chmurami „cir- 
ro -stra tu s“, ułożonemi w warstwy poziome 
niejednakowej grubości, więc w chwilach, 
gdy tarcza księżyca przesuwała się za cień
szą warstwą tych  chm ur i prześwietlała j-ą 
swym blaskiem, tworzył się jakby krzyż 
świetlny o ramionach nieco mniej jasnych 
niż słup pionowy. Taką postać miało zja
wisko o godz. 6 m. 30 do 6 m. 40. W  ów-' 
czas kolumna świetlna pod księżycem miała 
około 3° wysokości i nie dosięgała widno^' 
kręgu, a w kierunku zenitu w postaci ró
wnego słupa około 4°, następnie zaś rozsze
rzała się wachlarzowato i blednąc stopniowo 
dosięgała około 10° wysokośoi nad tarczą 
księżyca.

Zjawisko znikło mniej więcej w godzinę 
po wzejściu księżyca, około godz. 7 wieczo
rem:

Stanisława Kosińska. .

A leksandrów ka, dn. 8 lu tego  1909 r.

KRONIKA NAUKOWA.

0 nerwie błędnym u kaczki. Wiadomo, że 
podrażnienie zakończenia obwodowego ner
wu błędnego u  kręgowców pociąga za sobą, 
zależnie od siły działania bodźca, bądź osła
bienie bądź powstrzymanie rozkurczów ser
ca. Wiadomo także, że wpływ podrażnienia 
jes t czasowy: nawet wówczas, gdy trw a ono, 
serce z początku zaczyna bić powoli, na-, 
stępnie coraz prędzej, nie powracając wsze
lako do swego pierwotnego rytm u. W ogóle 
podrażnienia nerw u błędnego u ptaków w y
wierają mniejszy wpływ, niż u  ssaków; tak  
np. jest niemożliwem zatrzym ać bicie serca 
u kurczęcia, można jedynie zmniejszyć licz
bę uderzeń.

W edług Battellego i p-ny S tern  rzeoz się 
ma zupełnie inaczej u  kaczki. Nawet bar
dzo słabe podrażnienie zakończenia nerwu 
błędnego wywołuje znaczne osłabienie dzia
łalności serca.

Na szczególną uwagę u kaczki zasługuje 
nadzwyczaj wielka odporność rozgałęzień 
sercowych nerwu błędnego. U  większości 
ssaków serce rozpoczyna bicie najpóźniej 
w 30 sekund od chwili podrażnienia; u  ką*
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czfci ustanie działalności serca może trw ać 
5— 6 m inut, poczem następuje śmierć. J e 
żeli w danej chwili przerwiemy podrażnienie, 
serce zaczyna znów bid energicznie, powoli 
jednąk w skutek słabnięcia oddychania, na> 
stępuje śmierć od uduszenia. Niekiedy atoli, 
stosując sztuczne oddychanio, udaje się p ta 
ka utrzym ać przy życiu.

N iektóre środki znieczulające, jak  chloro
form lub eter. działają na błony śluzowe 
dróg oddechowych, pociągając za sobą osła
bienie, a nawet, ustanie czynności serca. 
U  kaczki w tych  samych warunkach te sa
me środki wywołują bardzo znaczne osłabie
nie serca, lecz nigdy nie powodują prze
rwania jego czynności.

Cz. St
(Rew gen. des Scien.).

Najstarszy szczątek ludzki kopalny w Eu
ropie. Szczątków ludzkiuh, poohodzących 
z czwartorzędu, posiadamy dotychczas bar
dzo niewiek; wszelkie zaś wcześniejsze ślady 
istnienia człowieka w Europie opierają się 
dotąd wyłącznie tylko na dowodach pośred
nich, gdyż żadne znaleziska kostne trzecio
rzędowe aż do ostatnich czasów nie potwier
dzał}7 przypuszczeń, czynionych w tym  wzglę
dzie. Tem bardziej doniosłem staje się wo
bec tego znalezisko, dokonane w październi
ku  1907 r. przez O. Schoetensaoka we wsi 
Mauer, w pobliżu Heidelbergu !). Jes t to 
mianowicie całkowita żuchwa, zachowana 
ze wszystkiemi zębami. Znaleziono ją na 
głębokości 24,10 m w pokładach piasku, 
eksploatowanego w celach budowlanych. 
Wiek znaleziska określają szczątki fauny, 
spoczywające w tym  samym pokładzie; je 
dne z nich odnoszą się do pliocenu, inne 
natom iast do dyluwium starszego. Wobec 
tego żuchwa heidelberska winna byd zali
czona bądź do najwcześniejszego czwarto
rzędu, bądź naw et do końca pliocenu; w ka
żdym razie stanowi ona najstarszy szczątek 
ludzki znaleziony dotychczas w Europie. 
W ygląd ciekawej tej żuchwy jest niezmier
nie pierw otny. Przedewszystkiein rzuca się 
w oczy zupełny brak bródki, oraz masyw: 
uośd i grubośd ciała szczeki, zarówno w oko
licy spojenia (symphyśis), jak  w częściach 
bocznych. Grubośd ta, wysokość i masyw- 
nośd są tak znaczne, że mogłyby budzić po
wątpiewanie co do ludzkiego pochodzenia 
żuchwy i dowodzić raczej jej przynależności 
do jakiegoś wymarłego antropoida. Jednak 
uzębienie przeczy tem u i świadczy, że żu
chwa je s t niezawodnie szczątkiem bominida.

. O. Schoetejisack: „D er U nterk iefer des
H om o Heidelbergensia*1 1908, Lip»k.

! Szczególniej rozstrzygający pod tym  wzglę- 
J  dem jest słabj' rozwój kłów, oraz budowa 
j  pierwszych przedtrzonowych, bynajmniej nie 
| wykazująca przystosowania do silnego roz

woju kłów górnych, coby niewątpliwie za
chodziło, gdybyśmy mieli do czynienia z mał
pą człekokształtną. A jednak, pod wzglę
dem niektórych szczegółów uzębienie Homo 
heidelber^ensis różni się od uzębienia czło- 

| wieka spółozesnego. Np. zęby trzonowe, za 
wyjątkiem jednego, są pięciosęczsowe, a ich 
komory (cavum pulpae) są niezwykle obszer
ne. Zdaniem Schoetensaoka stosunki takie 
są typowe dla Europejczyków w wieku mło
docianym, a występowanie ich na żuchwie 
heidelberskiej jest objawem bardzo prym i
tyw nym ,—stadyum  przejśeiowem do dalsze- 

I go rozwoju uzębienia. Ciekawą wlaściwośd 
! żuchwy stanowi również brak krawędzi pod

stawowej symphysy, wskutek czego, jeśli 
j  żuchwę unuęśęimy na płaszczyznie poziomej,
| przylegad doń będą tylko boczne części cia

ła, natom iast okolica medyalna wynosić się 
będzie do góry na przestrzeni jakich 50 mm. 
Klaatsoh znalazł budowę podobną na niektó
rych żuchwach australskioh i oznaczył ją  
nazwą „incisura subm entalis“. Również i tak 
zwany „trójkąt poza-trzonowy“ (trigonum 
postmolaris), spotykany u  Australczyków, 
występuje na żuchwie heidelberskiej; jest 
to mianowicie wydłużenie krawędzi zębodo- 
łowej, które u  Australczyków nierzadko by
wa zajęte przez nadliczbowy, 4-y ząb trzo
nowy. Co dotyczę gałęzi żuchwowych, to 
odznaczają się one znaczną szerokością; od
ległość szczytów obu wyrostków wynosi tu  
60 mm, przytem , w przeciwieństwie do te
go, co widzimy u Europejczyka spółczesne- 
go, wgłębienie pomiędzy wyrostkiem kły
kciowym a wyrostkiem dzióbiastym jest 
bardzo płytkie. Powierzchnia stawowa wy
rostków kłykciowych posiada znaczne roz
miary.

Żuchwa heidelberska zbliża się pod wielu 
względami do żuchwy ze Spy I, chociaż 
ogólny jej wygląd jest, zdaniem Schoęten- 
sacka, jeszcze bardziej pryinityw ny, niż tej 
ostatniej. Opierając się na całokształcie 
znamion, właściwych żuchwie heidelberskiej, 
Schoetensąck uznaje ją  za kształt ,,praene- 
andertaloidyczny“, t. j. za kształt poprzed- 
niczy w stosunku do rasy neandertalskiej. 
Nie dość na tem; zdaniem Schoetensacka 
z takiego typu  budowy, jaki przedstawia 

j  żuchwa lieidelberska, daje się wyprowadzić 
! zarówno kształt właściwy gorylowi, jak  oran- 
j  gutangowi i gibbonowi, nadto pewne zna

miona rzeczonej żuchwy odpowiadają sto
sunkom, właściwym małpom niższym. Wo
bec tego Schoetensąck uważa za możliwe 
przypuszczać, że szczątek ten; którego uzę
bienie zmusza nas do uznania go za ludzki,
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pozostaje jednak blizko p u n k tu  wyjścia ga
łęzi Antropoidów. „Żuchwa H . heidelber- 
gensis“, pisze Sohoetensack, „wskazuje pra- 
stan, właściwy wspólnemu przodkowi czło
wieka i małp człekokształtnych".

Czy te wnioski Schoetensacka nie są zbyt 
pospieszne? C2y badania następne potw ier

dzą jego hypotezę?—przyszłość okaże. W ka
żdym razie podkreślić tu  należy fakt, że żu 
chwę heidelberską mamy prawo odnieść 
najdalej do końca pliocenu, wówczas gdy 
już w miocenie znajdowane są szczątki małp 
człekokształtnych wyraźnie zróżnicowanych.

K. Stołyhwo.

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od *21/1 do 31/1 1909 r.

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

-e Barometr red. Kierunek i prędk. Zachmurzenie 2 3P 73u
N

Q

do 0° i na
kość. 700

cięź-
mm-\-

Temperatura w st. Cels. wiatru w m/sek. (0-10)
" z, 3 ea

§■ UWAGI

7 r. lp . ! 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7 r. 1 p. 9w. 7 r. 1 P-i 9 w. mm

21 62,1 63,2 64,9 -9 ,0 -7 ,0 -9 ,0 -5 .0 9,4 SE, s e 3 E , 1 O 0 0 —

22 65,5 65,3 65,1 -9 ,6 -3 ,4 -5 ,0 -2 ,4 -10,2 E , e 3 e 3 0 O0 0 —

23 64,4 63,4 63,5 “ 7,8 —2,3 -5 ,0 - 1,6 - 8,0 E , Ea n e 3 0 O l 0 —

24 63,4 63,4 63,7 -8 ,2 - 1.3 -7 ,0 -1 ,2 -8 ,5 NE, n e 2 n e 5 0 O l 0 —

25 64,7 64,5 64,5 -9 ,5 -7 ,8 -11,0 -7 ,0 -11,4 N E , N E j N E, 10= 10 10= —

26 62,8 62,6 63,0 -9 .7 -3 ,0 -4 ,3 -2 ,0 -11,4 w , w 4 N W j 3 © 2 10 —

27 65,3 66,8 67,6 -4 ,5 -3 ,2 -4 ,3 -3 ,0 -5 ,2 N E, s e 5 s e 5 10 10 10 —

28 ($7,8 66,3 65,7 -10,0 -6 ,0 -8 ,2 -4 ,2 -10,2 e 2 s e 7 SEC 7 0 8 0 —

29 63,9 61,8 57,6 -12,2 —7,2 -8 ,0 -6 ,4 -12,3 S, S, s 3 2 0 5 0 —

30 49,2 43,8 38,7 -11,8 -5 ,6 -6 ,0 —4,7 12,4 S4 Sr s 5 5 ©3 10 1,1 *  w  nocy

31 35,0 33,2 82,1 -3 ,9 -1 ,6 -3 ,1 -1 ,1 -6 ,4 W 5 w 3 w 9 10* 0 8 10* 4,2 *  a.; p.; n.

Śre
dnie 60,4 H 58,8 -8,07 -4,°4 -6,°4 ■ 3,°5 -9,06 2,3 3,6 4,1 4,4 4,4 4,5 —

Stan średni barometru za dekadę '/« (7 r.—|—1 p —|—9 w.) =  759,6 mm 

Temperatura średnia za dekadę: '/* (7 r .- j- l P-~}-2X9 w )=—6°,5 Cels.
Suma opadu za dekadę: =  5,3 mm

TREŚĆ N U M ERU . C. V. B urton . Refleksye nad g raw itacyą, tłum . S. B. — Prof. K . Sajó. 
F o rm y  przejściow e od chrząszczów  do błonków ek, tłum . B. D yakow ski.—Prof. dr. Meumann. Sen 
i w idzenia senne w  św ie tle  badań dośw iadczalnych, tłum . dr. J . H .—Spostrzeżenia naukowe, przez 
d-ra A ndrzeja B erezow skiego.—K orespondencya W szechśw iata, przez Stanisław ę Kosińską. — K ro
n ika naukow a..—B ule tyn  m eteorologiczny.
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