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Z A P Ł O D N IE N IA .

Z chwilą, gdy zapoznano się z funkcyą 
komórek płciowych i stwierdzono ich 
wielkie znaczenie w całkowitym procesie 
rozwoju organizmów, uwagę przyrodni
ków zwrócić m usiała budowa tego pod
łoża ewolucyi życiowej, jak im  się okazały 
ja jko  i plemnik. Ich morfologia mogła 
tu  tylko wyjaśnić obserwowane zjawiska 
fizyologiczne.

Zwrócono się tedy gorliwie do badań 
nad chrom atynow ą substancyą jąd ra  ko
mórkowego, tam  szukając rozwiązania na
rzucających się zagadnień. Był to nie
wątpliwie bardzo ważny moment w dzie
jach  teoryi descendencyi, a nauka o chro- 
mozomach spełniła wtedy z niemałem po
wodzeniem trudne, powierzone jej, zada
nie. Lecz chromozomy, nie będąc jed y 
nym  składnikiem elementów rozrodczych, 
nie mogły przyjąć na siebie wszystkich 
tych funkcyj, k tóre coraz widoczniej wy
stępowały w mikroskopie.

Trzeba było szukać przyczyn w zanie
dbanych dotychczas błonach, śródciałkach 
i, rzecz prosta, w plazmie, której znaczę-

! nia nie doceniano od początku badań nad 
komórką. Dla powiększenia wydajności 
doświadczeń dołączono do najczęściej do
tychczas stosowanej metody morfologicz
nej i niektóre środki fizyologów, k tórych 
przewaga leży oddawna w bezpośredniej- 
szej obserwacyi życia.

Od początku stulecia bieżącego w zra
stać zaczęło usiłowanie doświadczalnego 
wyświetlenia zjawisk, związanych ze sp ra 
wą zapłodnienia. Poważne wyniki w tym 
kierunku dały już badania Loeba, Kosta- 
neckiego, Heidenhaina, Haeckera, Mevesa. 
Przyszłości pozostawiono tu  jednak  duże 
jeszcze pole, które w części zapełniają 
badania  wykonane w czasach ostatnich.

Nosząc na sobie nieraz wybitne cechy 
hypotez, operują one jednak  bogatym ma- 
teryałem  faktycznym i z tego też wzglę
du stanowią dla nauki nowy i cenny n a 
bytek. Jeden z takich szeregów badań, 
którego wynikiem je s t  „nowy pogląd na 
natu rę  astrosfer, jako  też i niektórych 
innych procesów zapłodnienia i brózdko- 
w ania“ zamierzam tutaj uwzględnić szcze
gólnie.

Mała książeczka d-ra Juliusza Riesa *)

') B ies. J. Beitrage zur Histophysiologie der 
Befruchtung. Bern. 1908,
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wyszła w r. 1908 i zawiera ciekawe wy
niki badań nad budową ciałek zarodko
wych, szczególnie plemnika. Już  poprze
dnio w r. 1907 au tor  ten  wygłosił p rzy 
puszczenie x), że figury stale towarzyszą
ce zapłodnieniu m uszą być wynikiem  nie 
znanej dotychczas całkowicie budowy 
spermatozoidu, mała jed n ak  ilość dowo
dów przedmiotowych nie mogła jeszcze 
dostatecznie przechylić szali zwycięstwa 
na stronę naszego badacza. Gdy jed n a k  
w następstw ie Ries rozszerzył badania 
swoje i na budowę plemnika, naw et po 
ważna k ry tyka  naukow a s tanęła  w z n a 
cznej części po stronie  nowych zapa try 
wań.

Nowe te badania stwierdzają, że ple
m nik składa się ze szkieletu plazmatycz 
nego, zawierającego w sobie substancyę 
chrom atynow ą o konsystencyi nawpół cie
kłej. Chrom atyna ma więc możność prze
suw ania  się to bardziej ku przodowi, to 
znów powracania ku  podstawie główki 
plemnika, co stw ierdzają  liczne s tadya  
pośrednie, k tóre  udało się uwidocznić za- 
pomocą mikrofotografii. Plazm a i chro
m atyna  tw orzą tu  razem  zupełnie samo
dzielny utwór, który, jako  t. z w. główka, 
daje się naw et w sztuczny sposób odłą
czyć od reszty składników morfologicz
nych ciałka nasiennego. Główka ta  po
łączona je s t  bowiem tylko zapomocą w ą
skiego m ostka plazmatycznego z dwoma 
śródciałkami (centrosoma), k tó rych  budo
wę trudno było określić ze względu na 
małe rozmiary. Centrozomy są bardzo 
ściśle połączone z wiciami plemnika; j e s t  
ich tu  bowiem dwie, w brew  dotychczaso
wym twierdzeniom, p rzy jm ującym  jednę  
tylko wić przy główce plemnika. Wić ta 
ka  przytwierdzona je s t  bardzo silnie do 
odpowiedniego śródciałka. Cały zaś ten  
u tw ór je s t  otoczony ja sn ą  błoną plazma- 
tyczną, k tó ra  wszystkie te sk ładnik i sprzę
ga w jednę całość, tak , że używ ając no r
malnych środków technicznych nie można 
odróżnić wszystkich elementów w spom nia
nych. W  celu więc dokładnego wyświe-

') R ies J. Neue Auschamingei) iiber die Natur 
der Astrosphaeren, sow ie einiger anderer Befrueh- 
:jungs - u. Teilungsvorgange. Bern. 1907.

t lenia tej budowy, trzeba  było szukaó in
nych dróg, u łatw iających analizę plemni
ka. Najlepszą z nich okazało się czysto 
mechaniczne ciśnienie. Świeża sperma 
przyciśnięta mocno szkiełkiem pokrywko- 
wem i zabarwiona metodą Grama wyka
zać m usiała właściwą sobie budowę. Sku
tkiem  bowiem ciśnienia pochwa plazma- 
tyczna pęka i uwalnia wszystkie przez 
się w pozorną całość zespolone składniki. 
Często spotkać można główkę wyrzuconą 
przez ciśnienie z owej pochwy. W idać 
w tedy dokładnie i budowę reszty plemni
ka. Więc, chrom atyna tworzy w główce 
zatoki, k tóre  w najrozmaitszej swej for
mie ograniczają jasne  przestrzenie pla- 
zmatyczne. Zdarza się, że dwa wyrostki 
chromatynowe otaczają plazmę, co powo
duje tworzenie się jasnych  plam o wy
glądzie wodniczków (vacuolae). Utworom 
tym  nadawano dawniej znaczenie zbior
nika jak ie jś  chemicznie nieznanej cieczy, 
mającej pomagać, lub naw et powodować 
zapłodnienie.

Ponieważ ciśnienie wywołuje oderwa
nie się główki plemnika od pozostałych 
składników, t. j .  śródciałek i wici, przeto 
sądzić można, że związek pomiędzy głów
ką a śródciałkami je s t  luźniejszy, niż mię
dzy tem i ostatniemi, a wiciami. Śródciał
ka odłączone od wici nie były nigdy spo
strzegane, co pozwala uważać zespół ich 
za najtrw alszy  w konstrukcyi ciałka na
siennego. Stadya, przedstawiające ów 
moment, kiedy główka zostaje wyrzucana 
przez otwór w pękniętej pochwie plazma- 
tycznej, przemawiają za tem, że postać 
tej główki nie należy do stałych i może 
się dowolnie zmieniać pod wpływem czyn
ników mechanicznych. Świadczy o tem 
często obserwowany jej biszkoptowaty 
kształt, gdyż zwykle w takich wypadkach 
górna część główki znajdowała się już  
nazew nątrz  pochwy plazmatycznej, dolna 
zaś tkw iła  w niej jeszcze. Z chwilą wię
kszego rozluźnienia więzów pochwy dwa 
śródciałka, a więc i dwie wici s tają  się 
tak  dokładnie widoczne, że o ich podwój
ności nie można, zdaje się, wątpić.

Dodać należy, że do doświadczeń tych 
służyła głównie świeża sperma ludzka, 
a w części dały się też one powtórzyć
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naw et na mniejszych plemnikach jeżowca 
(Strongylocentrotus). Tyle mówi morfo
logia. A teraz, jak  na jej podstawie w y
jaśn ić  można fizyologię zapłodnienia?

W ić je s t  organem  ruchu ciałka nasien
nego, jej funkcyom poświęcić też należy 
wielką uwagę. Rzecz prosta, że doświad
czenia te można już było wykonać tylko 
na e lem entach płciowych jeżowca. Po
nieważ jednak  i one nie zawsze dać mo
gły ostateczne w tej sprawie w y tłum a
czenie, trzeba się było zwrócić do obje- 
któw, któreby pozwalały eksperym enta
torowi całym tym  ak tem  pokierować sa
memu. W  tym  celu służyć mogły: kula 
woskowa lub plasteinowa jako jajko, dłu
ga szpilka z łebk iem —jako plemnik. J e 
śli więc szpilką naśladować będziemy ru 
chy plem nika w ja jku  (tym razem w kuli 
woskowej), a następnie dokonamy prze
kroju poprzecznego przez kulę, to okaże 
się, że ślady pozostawione przez ruch 
szpilki w wosku całkowicie odpowiedzą 
wyglądowi astrosfery, powstającej w p la 
zmie ja ja  naokoło zapładniającego plem 
nika. Pozwala to poniekąd tłumaczyć so
bie astrosferę jako  ślad ruchu wici w pla
zmie. Że wić bowiem przenika do plazmy 
ja ja , było to już  i dawniej stwierdzone 
(Rubaszkin, Gerlach), a Ries dowiódł tyl
ko, że ślad powstały w obwódce promie
nistej (zona radiata) ja ja  podczas zapład- 
niania je s t  ową pochwą plazniatyczną 
spermatozoidu, pozostającą nazewnątrz 
podczas przenikania  je j  przez micropyle 
błony jajowej. Przeczy to jednak  dotych
czasowemu poglądowi niektórych uczo
nych, upatru jących  w tym właśnie śladzie 
pozostałą nazew nątrz  wić plemnika. Z 
chwilą więc, gdy plemnik przejdzie do 
plazmy ja jka , wić jego kontynuuje dalej 
ów ruch sferyczny, którego skutkiem wi
domym je s t  właśnie astrosfera. Wić ta 
ułatwia główce spermatozoidu kopulacyę 
z jąd rem  jajowem. Następuje znany już 
zresztą proces połączenia ją d e r  i tworze
nia się ją d ra  przewężnego. Śródciałka 
plem nika (tylko one bowiem uczestniczą 
w podziale komórki) x) rozłączają się, zaj-

J) Patrz niedawne badania Kostaneckiego, 
_Boverego i  innych.

m ują  dyametralno stanowiska, a zawsze 
z niemi zespolone wici znów zaczynają 
wykonywać swój zwykły ruch, który  uwi
doczniają nowe, dyametralnie powstające 
astrosfery. Po dokonanym podziale ko
mórki macierzystej następuje  moment 
zupełnego spokoju, związany zapewne 
z potrzebą regeneracyi śródciałek i wici, 
bez których podwójności nie byłaby mo
żliwa dalsza mitoza komórki. Podobny 
proces podziału z wybitnym  współudzia
łem śródciałek i wici obserwowano też 
i na niektórych komórkach somatycznych 
(Zimmermann).

Poparcia tej hypotetycznej zresztą te- 
oryi doszukać się można w niektórych 
badaniach patologicznych i teratologicz- 
nych. Mam tu głównie na myśli znane 
doświadczenia braci Hertwigów *), które 
s twierdzają nienormalną mitozę zapłod
nionych ja jek  jeżowca, wystawionych po
przednio na szkodliwy wpływ jakichś 
warunków sztucznych. W iemy stąd, że 
ja jk a  poddane działaniu tem peratury  zni
żonej, czynników chemicznych jak  chini
na, wodzian chloralu, chloroform i t. p. 
jako też i ja jk a  uszkodzone w sposób 
czysto mechaniczny, s ta ją  się mniej od
porne na a tak większej ilości spermato- 
zoów i, zamiast, j a k  zwykle, jednego ple
mnika, przepuszczają większą ich ilość, 
np. 2, 3, 4 lub naw et więcej. Następuje 
w tedy  przepłodnienie skutkiem  polisper- 
mii, i zamiast normalnej figury podziało
wej (diaster) powstają astrosfery wielo
krotne (triaster, te tras ter ,  polyaster). Zga
dza się więc to całkowicie z poglądem, 
że wić jedynie je s t  przyczyną powstawa
nia astrosfer.

Poza tem nienormalne figury podziało
we spotykamy również w niektórych zja
wiskach patologicznych, podczas powsta
wania nowotworów,, np. raka.

Je s t  to choroba nabłonka, spowodowa
na nadmiernem rozmnażaniem się komó
rek, skutkiem  czego powstają guzy rako
wate, które wywierają wpływ upośledza
jący  na czynności danego organu, np. żo-

Ł) O. i R. H ertwig. Ueber den Befrachtungs- 
u. Teilungsvorgang deB tierischen Eies unter dem 
Einfiuss aiisserer Agentien. Jena, 1887.
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łądka, przełyku, odbyta, macicy. Bada
nia histologiczne takiej tkank i  rakow atej 
dowiodły (Arnold, Hansemann, Cornil), że 
szybki podział komórek powodowany je s t  
i przez to, że zam iast normalnego po
działu na dwa, kom órka m acierzysta dzieli 
się odrazu na trzy, cztery i więcej p o 
tomnych. Dowodzi tego powstawanie w 
komórce figur anorm alnych (triaster, te- 
t ra s te r  i t. d.) zamiast normalnej figury 
podziałowej (diasler). Gdzie je s t  p rzy
czyna owej anomalii —dotychczas nie w ia
domo. Jeżeli jednak  rozpatrzym y w zwią 
zku z sobą powyżej przytoczone fakty, 
trudno nam  oprzeć się myśli, że zapewne 
kom órka tkanki rakowatej już  od ja jk a  
dziedziczyła nadm ierną ilość wici, k tóre 
się tam przedostały sku tk iem  polispermii.

Czy jed n ak  ta  teorya wici wniesie wię
cej światła w dziedzinę patologii ra k a — 
to świat lekarski rozstrzygnąć  musi w 
przyszłości. Nie można jed n ak  uchylić 
przypuszczenia, że rak, prawdopodobnie, 
j e s t  chorobą, do której już  ja jko  nabiera  
pewmej predyspozycyi.

J e s t  to tembardziej możliwe jeśli uwz
ględnimy niedawne badania  nad zapłod
nieniem ja je k  częściotwórczych (merobla- 
stycznych). Przeciwnie bowiem niż w j a j 
kach całotwórczych (holoblastycznych) 
np. jeżowca, k tóre w norm alnych w aru n 
kach przepuszczają do swej plazmy jeden  
tylko plemnik, j a j a  częściotwórcze pod
legają zupełnie na tu ra lne j  polispermii. 
Przenika tam bowiem odrazu .większa 
ilość spermatozoidów7, z k tó rych  jednakże  
jeden  tylko dopełnia kopulacyi z jąd rem  
jajowem; wobec pozostałych jąd ro  to za
chowuje się zwykle odpornie, to też nie 
biorą one czynnego udziału w brózdko- 
waniu i pozostają w plazmie jako  plemni
ki akcesoryczne. W  przypadku jednak , 
gdy jąd ro  jajowe podlegnie jakimkolwiek 
uszkodzeniom mechanicznym  lub chemi
cznym, akcesoryczne te plemniki pow ra
cają znów do s tanu  czynnego, a osłabio- | 
ne jąd ro  nie może się w tedy już  oprzeć 
atakowi, wrobec czego następu je  teratolo- j  
giczne zjawisko przepłodnienia. W tedy  
znów powstają owe wielokrotne astrosfe
ry, spowodowane zapewne (w myśl po
wyższej teoryi) przez wznowiony ruch |

plemników. Do ja jek  zajmujących po
średnie stanowisko między częścio- i ca- 
łotwórczemi należy i ja jko  człowieka. 
Możliwem tedy je s t  przypuszczenie, że 
komórki organizmu, pochodzącego z t a 
kiego oto jajka, które zawiera w plazmie 
Swej większą ilość tych wici, część ich, 
nawet w stanie dorosłym, dziedziczą, i że 
w razie częstych uszkodzeń mechanicz
nych lub chemicznych przez alkohol, chlo
roform, nikotynę i t. p. jąd ra  takich k o 
m órek tracą  swą odporność. W takim  
razie plemniki wznawiają swą czynność 
i ruch  ich staje się przyczyną owych 
anorm alnych figur podziałowych, które 
w tak  typowy sposób w ystępują  w ko
mórkach tkanki rakowatej. W tedy zro
zumiałem się s taje  nadmierne mnożenie 
się komórek, powodujące owe guzy cho
robotwórcze. Sama więc już na tu ra  j a j 
ka i sposób jego zapłodnienia predestyno
wać mogą przyszły organizm w zaraniu 
do tworzenia nowotworów złośliwych.

Rezultaty  badań nad histofizyologią za
płodnienia nie są pozbawione wybitnych 
cech h.ypotezy: posiadają wiele stron sła
bych, nad któremi dyskusya  nie może 
się mieścić w ram ach tego artykułu. Nie 
mogą też one dziś rościć pretensyi do 
uznania powszechnego. Bądź co bądź 
znalazły sobie teraz już naw et zwolenni
ków w kołach poważnych fachowców 
(Waldeyer, Studer).

Główne znaczenie ich zdaje się pole
gać na bodźcu, który dać mogą całemu 
szeregowi zarówmo przyrodników jak  
i lekarzy do dalszych dociekań nad ży
ciem i jego  w rogiem —chorobą.

Ryszard Błędowski.

N A J D A W N IE J S Z E  D O T Y C H C Z A S  
Z N A N E  S Z C Z Ą T K I S Z K I E L E T O W E  

C Z Ł O W IE K A .

(Dokończenie).

Starszym  od H. primigenius okazał się, 
żyjący w poprzedniej epoce (St. Acheul) 
człowiek, poznany ze wspomnianego od
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krycia  O. Hausera  we Francyi. Poniżej 
warstw y, mieszczącej szczątki wyrobów 
ku ltu ry  Moustierskiej (badanej przez Lar- 
te ta  i Christa), ten uczony rozpoczął ko
pać z pomocą swych, dobrze już wyszko
lonych ludzi, w pewnym  ogrodzie, w k tó 
rym  znajdowano rozmaite narzędzia ka
mienne. W trakcie rozkopów zbliżono 
się do całkiem ziemią zasypanej, malej 
groty, w której, począwszy od września 
1907 roku w zupełnie nienaruszonej w ar
stwie, natr.iflono na liczne typowe topo- 
ry, noże, skrt  baczę oraz świdry. Badania 
prowadzone i adzwyczaj s tarannie prze
ciągnęły się do 1908 r., kiedy pewnego 
dżdżystego dnia marcowego w głęboko
ści 1,6 m niedaleko brzegu skalistego da
chu jaskini, dozorca robót spostrzegł część 
kości podudzia, k tórą  rozpoznał odrazu 
jako ludzką. Stosownie do wydanego 
polecenia, zdał na tychm iast sprawę 0. 
Hauserowi, który  ledwie uwierzył w praw
dziwość tak nadspodziewanego odkrycia. 
Kiedy naocznie przekonał się o istotnym 
stanie, kazał, późno już w nocy, miejsce 
to zasypać wysoko ziemią, ażeby tkwią 
ce jeszcze w  gruncie resztki szkieletu 
ochronić od niszczących je  wpływów at- 
mo fery.

Nauczony doświadczeniem o najrozma
itszych powątpiewaniach i zarzutach, czy
nionych autentyczności poprzednich, po
dobnych odkryć, Hauser zachował je  
u m y ś!nie w nienaruszonej warstw ie zie
mi i dopiero w obecności licznych fran
cuskich urzędników i lekarzy, jako świad
ków istotnego stanu  rzeczy, przystąpił 
do powtórnego odkrycia szkieletu o ty łe j 
ażeby tylko uwidocznić czaszkę, poczem 
po spisaniu urzędowego protokułu, po
świadczonego podpisami wszystkich obec
nych, zasypano je  powtórnie ziemią. Osta
teczne zaś wydobycie tych szczątków od
łożył na 9 sierpnia 1908 r., t. j. do cza
su, kiedy na specyalne zaproszenie miało 
zjechać na miejsce, po odbyciu frankfur
ckiego kongresu antropologicznego, dzie
więciu najznakomitszych antropologów 
i archeologów, w których obecności po- 
slanowiono doprowadzić do końca spra
wę wykopaliska.

Niemożliwie wprost przegniłe szczątki

kostne przedstawiały wielką trudność 
w wydobyciu ich w całości z ziemi, po-

(Fig. 1).
Czaszka Homo Mousteriensis Hauseri, wykopana 

12 sierpnia 1908 reku.

nieważ za dotknięciem samem rozsypy
wały się w proch. Dzięki tylko umie
ję tnem u z niemi postępowaniu obecnych 
uczonych, pod kierownictwem anatoma 
wrocławskiego H. Klaatscha udało się 
w ciągu dwudniowej, uciążliwej pracy 
wydobyć z ziemi poszczególne części cza
szki, po każdorazowem stwierdzeniu ich 
położenia, zipom ocą kilkakrotnych zdjęć 
fotograficznych. Na miejscu nieco osu
szone, przepojone klejem i owinięte s ta 
rannie watą odesłano je  do Wrocławia, 
gdzie prof. Klaatsch żmudnie ulepił z nich 
możliwą do badania całość.

Okazało się, że je s t  to szkielet młode
go, około ośmnastoletniego mężczyzny,

(Kg- 2).
Czaszka, złożona z fragmentów i uzupełniona 

przez prof. H. Klaatscha.
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ja k  świadczy o tem fakt, że w yrostk i s ta 
wowe nie s-ą jeszcze zrośnięte z trzo n a 
mi kostnemi, a „zęby m ądrośc i“ nie są 
jeszcze wyklute  i naw et jed e n  mleczny, 
mianowicie lewy dolny ząb narożny, za
chował się nie w yparty  przez tkwiący 
pod nim w szczęce nowy ząb późniejszy.

Z wykopanych wogóle części, nadaje  
się najbardziej do badań czaszka, o czole 
całkiem w tył cofniętem, z szczypcowato 
naprzód w ystępującą  p a r ty ą  szczękową, 
z nadzwyczaj silnie rozwiniętem  uzębie
niem. Prawie nie znaczne czoło oddzie
lone je s t  małą brózdką od kostnych na- 
brzmień nadoczodołowych, jak ie  spoty
kamy u małp antropoidalnych i u p le 
mion dzisiejszych dzikusów. Łukowato 
sklepione te wypukłości osłaniały wiel
kie, nie głęboko osadzone oczy, więcej 
niż dwa razy tak  wielkie, j a k  u dzisiej
szego człowieka. Nadzwyczaj rozbieżnie 
osadzone, oddzielone były szeroką, mocno 
wklęsłą nasadą nosową. Niemniej i sze
roki, płaski nos z wielkiemi, naprzód 
zwróconemi, poprzecznie ułożonemi otwo
ram i czynił tego człowieka mocno podo
bnym  do dzisiejszego mieszkańca austral- 
skiego.

Niezbyt jeszcze dawnego pokrew ień
stw a jego z małpoludem dowodzi prawie 
całkiem płaskie, długie podniebienie, oraz 
potężnie ukształtow ane szczęki z zębami 
o bardzo długich korzeniach. Zęby trzo
nowe w miarę przesuw ania  się ku  ty ło
wi s ta ją  się coraz silniejsze, t. j. odwro

(Fig. 3).

Górna szczęka i część prawej połowy g łow y  
Homo Mousteriensis H.

tnie temu, co widzimy u dzisiejszych lu 
dzi, u k tórych naw et zęby te wskazują 
wyraźną tendencyę coraz znaczniejszego 
osłabiania, szczególnie zaś zanikający 
„ząb mądrości". W szystkie zaś odzna
czają się wybitną, młodzieńczą świeżo
ścią wyrzeźbienia, jakiej nie obserwowa
no dotychczas u żadnego, znanego okazu 
dyluwialnego. Różnica między szczęką 
Neandertalczyka, a szczęką człowieka 
Moustierskiego polega na tem, że p ier
wsza je s t  krótsza od drugiej kształtu  
bardziej wydłużonego. Szczególną oso
bliwością szczęki dolnej je s t  jej absolu
tny  brak  brody, co oprócz człowieka ne- 
andertalskiego (Homo primigenius) obser
wować można tylko u małp antropoidal
nych. Zamiast w ystawać ku przodowi, 
j a k  u teraźniejszego człowieka broda — 
miejsce złączenia dwu połów szczęki—cofa 
się znacznie ku tyłowi, a brak rozwinię-

(Fig. 4).

Płaskie, niskie czoło ze słabo jeszcze uwydatnio- 
nemi nabrzmieniami nadbrwiowemi.

tych  guzów, służących do spięcia musku- 
łów, które spełniają w ybitną funkcyę w 
poruszaniu języka w czasie mówienia 
(musculi genioglossi), świadczy o mało 
rozwiniętej jeszcze zdolności porozumie
wania się tego człowieka zapomocą 
dźwięków mowy członkowanej. W  braku 
tej zdolności ten pra-mieszkaniec Europy 
zmuszony był ograniczać się do porozu
miewania się zapomocą odpowiednich g e 
stów, podobnie jak  się rzecz ma i u te 
raźniejszych, n iektórych plemion Brazy
lii, k tóre w ciemności nie mogą już do
statecznie zrozumieć się nawzajem.

Z innych cech układu kości czaszko
wych wyróżnia się wąski zewnętrzny
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przewód słuchowy, umieszczony z tylu 
s taw u szczękowego, tudzież drobnych 
kształtów wyrostek  sutkowy (processus 
mastoideus), podczas gdy kość potyliczna 
(os occipitale) w przeciwieństwie do w ą 
skiego czoła, je s t  nadzwyczaj szeroka.

(Fig. 5).

Czaszka z Le Moustier, widziana ze spodu.

Otwór kręgu pacierzowego (foramen ma
gnum) je s t  również niezmiernie wielki, 
przeciwnie do dźwigających głowę części 
kłykciowych (condyli), nieproporcyonalnie 
małych i delikatnych.

Długość całego ciała wynosi 1,48 m 
i wykazuje niektóre cechy wspólne z Ne
andertalczykiem. Tułów długi, członki 
zaś, szczególnie przedramię i podudzie 
bardzo krótkie, okazują cechy nieznane 
u dzisiejszego człowieka, właściwe tylko 
małpom człekokształtnym. Przedewszy- 
stkiem silne zgięcie sprychy (radius) oraz 
znacznie ku przodowi wygięty trzon ko
ści udowych, w przekroju okrągły, za
miast owalny, j a k  u dzisiejszego człowie
ka, pod spodem zaopatrzony w dwie mo
cne chrząstki stawowe, ku tyłowi wydłu
żone. Z właściwości widocznych w s ta 
wach kolanowych, okazuje się, że pra
człowiek ten  nie umiał chodzić z wycią- 
gniętemi lub choćby nieco \vryprostowa- 
nemi kolanami, lecz poruszał się—podo
bnie do prosto postępujących małp an- 
tropoidalnych—ja k  starzec z lekko ugię- 
temi kolanami.

Z kości miednicy i stosu pacierzowego 
nie udało się niczego odnaleźć, a n a tra 
fiono, oprócz opisanych, jedynie na górne

żebro tudzież obojczyk, bardzo mały i de
likatny w porównaniu z innemi kośćmi.

Prof. Klaatsch nazwał tego człowieka 
„Homo Moustericnsis Hauseri" (od miej
sca znalezienia i nazwiska znalazcy) i w y
znaczył mu pod względem morfologicz
nym miejsce pomiędzy małpoludem z J a 
wy, a najniższemi dzisiejszemi wpółdzi- 
kiemi rasami.

Najnowszem, ostatniem odkryciem szczą
tków szkieletowych człowieka, pokrewne
go owemu Moustierskiemu jaskiniowcowi, 
je s t  również szczęśliwemu przypadkowi 
zawdzięczane odkrycie, dokonane także 
we Francyi. Trzej księża, J. Bouyssonie,
A. Bouyssonie i L. Bardon wydobyli we 
wsi Chapelle-aux-Saints, w departamencie 
Correze, niedaleko miasta Brive, prawie 
kompletną czaszkę, którą zestawił w ca
łość dyrektor pracowni paleontologicznej 
Marceli Boule. Uczony ten zajął się też 
jej zbadaniem, którego jednak  nie miał 
czasu jeszcze ukończyć, ogłaszając tylko 
tymczasową o niej wiadomość.

W ieś Chapelle-aux-Saints przytyka do 
wąskiego pasu terenu, obejmującego śro
dek i mieszającego się z wysepkami, na- 
leżącemi do formacyi trzeciorzędowej do
rzecza rzeki Garunny. Skały wapienne 
tej okolicy obfitują w jaskinie, kryjące 
szczątki dyluwialne, j a k n p .  w sąsiednim 
departamencie Dordogne, gdzie nad brze
giem Wezery odkryto sławne gro ty  Ey- 
zies ze ścianami, ozdobionemi rysunkam i 
przedhistorycznemu Prawie w sąsiedz
twie tej jaskini, znajduje się miejscowość 
Moustier, w której dokonano właśnie opi
sanego powyżej odkrycia szkieletu na j
starszego dotychczas znanego człowieka.

Czaszka z Chapelle-aux-Saints została 
również wykopana w jaskini w głęboko
ści 60 cm. Z warstw y geologicznej, w któ
rej j ą  znaleziono, tudzież z badań nad 
łupanemi krzemieniami i kośćmi zwierząt 
(rena i bizona) odkrytem i przed kośćmi 
ludzkiemi, pokazuje się, że szczątki te 
ludzkie odnoszą się do tej samej epoki 
co neandertalskie i ze Spy. Analogia 
między temi czaszkami je s t  uderzająca; 
podobieństwo ich dowodzi, że rozmaite 
te szczątki, znalezione w punktach Eu
ropy, znacznie od siebie oddalonych, lecz



216 W SZECHŚW IAT .Na 14

w pokrew nych w arstw ach  geologicznych, 
należą do- tego samego typu  normalnego 
i nie mogą być żadną m iarą uważane za 
wyjątki, ani też anomalie patologiczne.

Głowa, kilka kręgów, tudzież nieco 
ułamków członków oznaczają osobnika 
rodzaju męskiego, w s tarszym  już  wieku, 
dochodzącego 1,60 m  wysokości. Czaszka, 
niezwykła wymiarami, zwłaszcza w s to 
sunku do tułowia, okazuje w ybitne  ce
chy małpie. Kształtu podłużnego, odzna
cza się grubością kości, spłaszczeniem 
w nętrza  mózgowego, znacznie w ty ł co- 
fniętem czołem, niezwykle w ydatnem i 
łukam i brwiowemi, w ysta jącem i ja k  u 
czaszki Neanderta lczyka i oddzielonemi 
pośrodku szeroką brózdą; dalsze cechy, 
to mało wybitna i znacznie przy tem  ści- 
śniona część potyliczna, oraz dość w ty le  
umieszczony o tw ór kręgow y (foramen 
magnum). Twarz okazuje wybitnie w 
stosunku do powierzchni czołowej w y
stępującą naprzód partyę szczękową, oczo
doły zaś są  wielkie, a nos, oddzielony od 
czoła znacznem wgłębieniem, j e s t  krótki 
i bardzo przytem  szeroki,

Szczęka górna zam iast wyłam yw ać się, 
j a k  u wszystkich ras dzisiejszych, w y
staje  ku przodowi, tworząc w  przedłuże
niu kości szczękowych rodzaj pyska , bez 
żadnego wgłębienia. Zębów, z w yjątkiem  
jednego, brakuje  zupełnie, sklepienie pod
niebienia j e s t  podłużne, brzegi boczne łu 
kowatego obwodu osad zębowych są p ra 
wie równoległe, j a k  u antropoidów. Szczę
ka dolna odznacza się znaczną szeroko
ścią wyrostków (condyli, kłykcie), p rzy
tykających  do czaszki, tudzież zupełnym 
brakiem  brody.

Typ ten  człowieka różni się od najn i
żej stojących typów teraźniejszych, po
nieważ u żadnej rasy  dzisiejszej nie znaj
duje się zespolonych razem tak  licznych 
odznak niższości, ile ich można zauważyć 
u tegoż właśnie. Człowiek z Chapelles- 
aux-Saints przedstaw ia typ niższy, zbli
żony bardziej, niż jak iko lw iek  inny, do 
małp człekokształtnych, a chociażbyśmy, 
nie przypuszczali istn ien ia  bezpośrednich 
związków rodowych jego  z m ałpoludem 
jaw ańskim , mimo tego morfologicznie 
można go dokładnie pomieścić między

tym, a najniższemi, dzisiejszemi rasami. 
Pojemność czaszki nie była jeszcze mie
rzona, ale najpewniej zdaje się dochodzić 
do 1 300 c m \  Wiek tego człowieka wy
nosi, wredług zdania M. Boulea, conaj- 
mniej 20 000 lat, chociaż przyznają mu 
też znacznie więcej nawet. Szczątki szkie
letowe człowieka z Moustier i z Chapel- 
les-aux-Saints są najstarszemi, większe- 
mi — nietylko w Europie, lecz i na całej 
kuli ziemskiej —pozostałościami, jak ie  do-

(Fig.

1 a i b Homo primigenius Neand,; 2 a \ b Cza
szka ze Spy; 3. Homo sapiens z Laugerie-basse;

4. Szczęka z La Naulette; 5. Szczęka Homo 
heidelbergensis.

tychczas poznano. Z poszczególnych zaś 
części szkieletu odkryto jeszcze starszą, 
mianowicie dolną szczękę, niedawno, bo 
21 października 1907 roku, w głębokości 
24,1 m w dole piaskowym, we wsi Mauer, 
10 km  oddalonej od Heidelberga w Niem
czech. Jeszcze bardziej potężna i bardziej 
zwierzęcego wyglądu, niż szczęka czło
wieka Moustierskiego, niektóremi tylko 
właściwościami uzębienia wykazuje po
dobieństwo z właściwą człowiekowi. S tw o
rzenie z tak  zwierzęcemi szczękami nie 
należało już do rodziny człowieka; wszy
s tk ie  cechy poszczególne od absolutnego 
b raku  brody, aż do budowy wyrostków,
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dowodzą jeszcze pierwotniejszego niż Mou- 
stierski typu. Dr. Schoettensack, szczę
śliwy jej odkrywca, widzi w niej cechy 
wspólnego przodka ludzi i małpoludów 
i twierdzi, że gdyby kiedyś znaleziono 
geologicznie jeszcze starszą dolną szczę
kę, przynależną jakiemuś stworzeniu z 
szeregu przodków naszych, to nie należy 
się spodziewać, żeby wyglądać ona mo
gła zbyt odmiennie od tej właśnie, k tórą 
dzięki jedynie  specyficznym, niektórym 
właściwościom uzębienia, można było roz
poznać jako ludzką. Szczękę, tego jesz
cze bardziej do małpoluda zbliżonego 
człowieka, nazwanego przez d-ra Schoet- 
tensacka Homo Heidelbergensis, odno
simy do początków okresu dyluwialnego, 
j a k  tego dowodzą w tej samej warstwie 
znalezione kości dawno wymarłych zwie
rząt, a wiek jej  cenią na około 1 |  milio
na lat.

Ostatnie te odkrycia w Moustier, w Cha- 
pelles-aux-Saints i koło Heidelberga uzu
pełniają lukę, jak a  istniała  do niedawna 
w przedstawieniu stopniowego rozwoju 
rodu ludzkiego od małpoluda, do wzglę
dnie dobrze już  znanego Homo prim ige
nius z Neandertalu, Spy i Krapiny i na j
bardziej ze wszystkich dotychczasowych 
pchnęły naprzód nasze badania nad mor- 
togenezą szkieletu ludzkiego. Niemało też 
przyczyniają się do ugruntowania i tak 
wreszcie ogólnie już  wr nauce przyjętej 
teoryi ewolucyi, czyli stopniowego roz
woju organizmów.

B. Janusz.

OPAT T. MOREUX  

Dyrektor Obserwatoryum w Bourges.

K L IM A T O L O G IA  MARSA.

(Dokończenie).

Łatwo zrozumieć, że, jeżeli cząsteczki 
gazu ożywione są prędkością, równą lub 
większą od prędkości parabolicznej, od
powiadającej danej planecie, to, według 
teoryi Stoneya, gaz ten  nie może pozo
stać na powierzchni planety. Przypuść

my, że pewna cząsteczka wodoru oży
wiona je s t  prędkością m aksym alną 10 ra 
zy większą od prędkości średniej; cząste
czka taka  wędrować będzie na pograni
czu naszej planety z prędkością 16 kilo
metrów na sekundę, co je s t  prędkością 
znacznie większą od tej, ja k ą  wytwarza 
przyciąganie naszego globu. Ponieważ 
niema żadnego powodu, by każda cząste
czka nie mogła prędzej czy później na
być takiej prędkości maksymalnej, prze
to wodór musi nieustannie opuszczać 
Ziemię i umykać w przestrzeń. W edług 
wszelkiego prawdopodobieństwa to samo 
dzieje się z helem, ale gaz ten ucieka 
wolno, ponieważ w tem peraturze — 64° 
prędkość jego m aksym alna nieznacznie 
tylko się różni od prędkości parabolicz
nej. W  tablicy poniższej zestawiłem pręd
kości średnie cząsteczek główniejszych 
gazów, występujących w naszej atm o
sferze:

Tablica I. Prędkości średnie cząsteozek gazów  
naszej atmosfery.

Nazwa
gazu Gęstość Prędkość w metrach 

na sekundę

W tempe
raturze 0°C

W tempera
turze—64nC

Azot . . . . 14 535 427

Tlen . . . . 16 500 400

Argon . . . 20 447 358

Dwutlenek  
w ęgla . . 22 426 340

Para wodna 9 666 533

Amoniak. . 8,5 686 550

H e l ............ 2 1414 1131

"PFodor . . . 1 2000 1600

Zdaniem Stoneya, teorya powyższa 
znajduje  potwierdzenie nietylko w tem, 
co dostrzegamy na naszym globie, lecz 
i w tem, co daje się zaobserwować na 
innych planetach. Tak np. W enus, k tó 
rej m asa jes t  bardzo zbliżona do naszej 
Ziemi, ukazuje się nam jako otoczona 
atmosferą bardzo gęstą. Merkury, zna
cznie mniejszy, posiada o ile się zdaje, 
atmosferę bardzo ubogą. Księżyc byłby
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także uderzającym przykładem  trudności, 
j a k ą  znaj-dują bryły  względnie lekkie 
w zachowauiu dokoła siebie powłoki g a 
zowej. Przeciwnie, wielkie planety  oto
czone są  atmosferami o znacznej gęsto
ści, w k tórych  powinny znajdować się 
w obfitości najlżejsze naw et gazy. Co do 
słońca, to przyciąganie, jak ie  ciało to 
wywiera na k rańcach  swej atmosfery, 
j e s t  tak  potężne, że żaden gaz, naw et 
tak  lekki, ja k  wodór, um knąć s tam tąd  
nie może. W  ten sposób możemy w y
tłumaczyć obecność wodoru w atmosfe
rach słońc bardzo potężnych, jak iem i są 
Syryusz łub W ega: m asy tych  brył są 
wystarczająco duże, by mogły zatrzym ać 
naw et ten  najsubteln iejszy z gazów.

Co dotyczę Marsa w szczególności, 
to widzieliśmy, że prędkość kry tyczna 
na jego  powierzchni wynosi w liczbie 
okrągłej 5 000 m etrów na sekundę; w tych 
w arunkach  azot, tlen, a rgon i dw utlenek  
węgla mogą trzym ać  się na  nim trwale, 
ale wodór powinien zeń uchodzić bardzo 
prędko. Otóż tu ta j  obserw acya wyraźnie 
zaprzecza teoryi Stoneya.

Zresztą, naw et niezależnie od wszelkiej 
obserwacyi, teorya ta  posiada punk ty  
słabe, na  które zwrócili ju ż  uwagę różni 
badacze. Tak np. Ligondes zapytuje, j a 
kim to sposobem istnieć mogą dotąd 
ciała tak ie  j a k  komety, na  k tórych, w o
bec drobnej ich m asy, prędkość parabo
liczna musi być niezm iernie mała, i d la
czego, jeś li  p lanety  powstały drogą s k u 
piania się stopniowego par i gazów m o
cno ogrzanych, m aterya ł  ten  nie uległ 
rozproszeniu, zanim jeszcze doszło do 
skupienia? Równie mało prawdopodobne 
j e s t  przypuszczenie, że wodór, hel i inne 
gazy lekkie po opuszczeniu Ziemi, zgro
madziły się dokoła Słońca, żadne bowiem 
ciało niebieskie nie zdołałoby za trzym ać 
na sobie gazów, obdarzonych tak  wielką 
zdolnością dyfuzyjną, ja k a  w ynika z t e 
oryi Stoneya. Z drugiej strony, doświad
czenie uczy, że liczby, otrzym ane na p rę d 
kości cząsteczkowe w w ars tw ach  atmo- 
s ferycznychjniższych, maleją ogromnie, 
gdy  przekroczymy pewien stopień roz
rzedzenia. Ostatecznie więc, zarówno ra 
chunki, j a k  rozumowania, którem i posłu-

| guje się Stoney, chcąc na podstawie te 
oryi cynetycznej gazów wytłumaczyć nie
obecność gazów lekkich lub nawet b rak  
zupełny atm osfery dokoła pewnych pla
net, zdają  się być pozbawione głębszego 
gruntu , obserwacya zaś bezpośrednia 
Marsa, ja k  to już  zaznaczyłem wyżej, 
obala jego wywody w sposób stanowczy.

W  samej rzeczy, według Stoneya, para 
wodna nie może istnieć na stałe na tej 
planecie. Jakżeż wytłumaczyć wobec te 
go istnienie mgły, chmur, czasz bieguno
wych? Te mgły, te chmury mogą być 
utworzone tylko z pary wodnej. Wiem, 
że Lowell uważa zarówno chmury, j a k  
i w y s k o k i  wystające z brzegu tarczy, za 
masy pyłów, lecz i tak  pozostają do w y
tłumaczenia czasze polarne.

Nadto, jakże wytłumaczyć, że wobec 
tak  wielkiej ilości pyłów w atmosferze 
Marsa nie tworzą się tam  chm ury sk u t
kiem zgęszczenia pary wodnej? Z d ru 
giej strony zauważono oddawna, a Lo
well położył nacisk na ten punkt, że cza
sze polarne otoczone są niebieskawą ob
wódką, k tó ra  przybiera wszystkie posta
ci masy śniegowej. Astronom am erykań
ski przypisuje j ą  ciągłej obecności wody 
ciekłej; ona to w wrarstwie o pewnej g ru 
bości wydaje  nam się niebieską. Barwa 
ta, zdaniem Lowella dowodzi stanowczo, 
że czasza polarna nie składa się z zesta
lonego dw utlenku węgla, albowiem wo
bec nizkiego ciśnienia, jakie  panuje na 
planecie, dwutlenek węgla przeszedłby 
bezpośrednio ze s tanu  skupienia stałego 
w s tan  gazowy. >■

Atoli nie wszyscy badacze okazali 
skłonność do zgodzenia się na tę argu- 
mentacyę, k tórą  W allace nazwał niedawno 
„nadzwyczajną i bardzo s łabą“. Zdaje 
się, że mamy prawo utrzymywać, że cza
sze biegunowe utworzone są z wody za
marzniętej. W  samej rzeczy, z począt
kiem roku bieżącego spektroskop dosta r
czył dowodu stanowczego na to, że w at- 
mosterze Marsa występuje para  wodna 
w znacznej ilości. Już w roku 1862 Wil
liam Huggins i Miller przekonali się, j e 
den niezależnie od drugiego, że atmosfe
ra  Marsa zawiera pewną ilość pary  wo
dnej, k tóra  daje widmo absorpcyjne. Pó-
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źtiiej Vogel w Niemczech, Secchi w Rzy
mie, Maimder w Greenwich stwierdzili 
to samo. W nowszych atoli czasach po
szukiwania Campbella, Keelera i Jewela 
pozostały bezowocnemi; badania Marchan
da w obserwatoryum  na Pic du Midi nie 
dały nic stanowczego, a w r. 1905 Slip- 
her w obserw atoryum  Lowełla otrzymał 
nawet wyniki ujemne.

Tak stała sprawa, gdy prof. Wallace 
ogłosił dzieło swe p. t. „Czy Mars je s t  
zamieszkany1*. Lekceważąc spostrzeże
nia Hugginsa, Secchiego, Vogla i Maun- 
dera, s łynny przyrodnik uznawał za prze
konywające jedyn ie  wyniki ujemne, o trzy
mane przez Campbella i Keelera i kładł 
nacisk na brak  dowodów spektroskopo
wych jako  na potężny argum ent prze
ciwko obecności pary wodnej. W  tych 
warunkach teorya zamieszkalności Marsa 
staw ała  się niemożliwą do obronienia 
i przeciwnicy jej święcili t ryum f zupełny. 
Ale był to t ryum f krótkotrw ały . Na po
czątku roku ubiegłego telegram z Am e
ryki sprawił piorunujące wrażenie w ko
łach naukowych angielskich, które p ra 
wdziwie roznamiętniły się do tej kwestyi. 
Zbadanie szeregu spektrogramów, otrzy
manych przez Sliphera, nic pozostawiało 
żadnej wątpliwości co do istnienia pary 
wodnej w atmosferze Marsa. Za przed
miot do porównania posłużyło widmo 
księżyca i gdy na tem ostatniem nie było 
śladu pasa absorpcyjnego, to na 'w idm ie  
Marsa pas ten  występował zupełnie wy
raźnie.

IV.

Tym sposobem spektroskop potwierdził 
spostrzeżenia wzrokowe, i posiadamy te
raz dowód, że w atmosferze Marsa is t
nieje para  wodna, k tó ra  w pewnych chwi
lach może zgęszczać się na mgłę i śnieg. 
Ale, aby zjawisko takie zajść mogło, po
trzeba, by tem pera tu ra  atmosfery plane
ty bywała naprzemian to wyższa, to niż
sza od tem pera tu ry  topniejącego lodu, 
a to je s t  problemat na pozór nie do roz
wiązania. W samej rzeczy, wiadomo, że 
ilość ciepła, wypromieniowywanego pro
stopadle na pewną określoną powierz

chnię, zmienia się odwrotnie proporcyo- 
nalnie do kw adratu  odległości tej po
wierzchni od źródła cieplnego. Stąd w y 
nika, że gdyby Ziemia nagle znalazła się 
na odległości podwójnej od Słońca, to 
otrzymywałaby od niego cztery razy 
mniejszą ilość ciepła i światła.

Otóż, przypuściwszy, że Ziemia znaj
duje się od Słońca w odległości jednos t
kowej, otrzymamy na średnią odległość 
Marsa od słońca liczbę 1,53, tak, iż ilość 
ciepła, otrzymywanego od słońca przez 
półkulę Marsa północną, wyniesie około 
43°/0 ilości ciepła, ja k ą  otrzymuje odpo
wiednia półkula ziemska. Jakże wobec 
tego wytłumaczyć np. zupełne prawie 
stapianie się śniegów, tworzących czasze 
biegunowe Marsa?

Opierając się na prawie Stelana, doty- 
czącem energii promieniowania, Poynting 
przeprowadził szereg obliczeń celem zda
nia sobie sprawy z tego, jak ą  powinna 
być tem pera tu ra  różnych planet. Z ra
chunków tych, k tóre na tem peraturę  Zie
mi dają wartość bardzo zbliżoną do tem 
pera tu ry  rzeczywistej naszego globu, wy
nika, że średnia tem pera tura  Marsa w y
nosi 37° — 40° poniżej zera, a powierz
chnia planety musi być pokry ta  olbrzy- 
miemi lodowcami, analogicznemi z temi, 
które spotykamy na Ziemi, lecz rozcią- 
gającemi się na znacznie większych prze
strzeniach.

A jednak hypoteza ta  przeczy najzu
pełniej temu, co nam pokazuje obserwa
cya. Śnieg, k tóry  zimą pokrywa znacz
ne przestrzenie, topnieje prawie doszczę
tnie w ciągu lata. Często stwierdzamy 
obecność mgły lub chmur, a widzieliśmy, 
że spektroskop w ykryw a w atmosferze 
Marsa obecność wody, z czego wynika, 
że tem pera tura  musi być we dnie wyż
sza od punktu zamarzania. Ja k  w y tłu 
maczyć tę anomalię? Prawda, że usiło
wano w czaszach biegunowych widzieć 
masy zestalonego dw utlenku węgla, ale 
powiedzieliśmy wyżej, że, podług Lowel- 
la, hypoteza ta  wydaje się całkiem nie 
prawdopodobną wrobec stałej obecności 
niebieskawej obwódki po brzegach m asy 
śnieżystej.
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V.

A zatem musimy zbadać, co może tak  
dalece podnosić tem pera tu rę  naszej są 
siadki. W  wyniku bardzo ciekawych 
poszukiwań Lowell dochodzi do wniosku, 
że rzeczywista  zdolność cieplna na po 
wierzchni Marsa je s t  znacznie wyższa od 
tej, ja k ą  stw ierdzam y na Ziemi i powin- 
naby  w ytw arzać tem pera tu rę  średnią, ró
w ną 22°C w przypuszczeniu, że Mars po
dobnie jak i nasza planeta, ochraniany 
j e s t  przez atmosferę gęs tą  i silnie p rze
pojoną wodą. Ale atmosfera Marsa sk u t 
kiem małej swej gęstości nie może s ta 
nowić tak  skutecznej ochrony; otóż Lo
well uważa za bardzo prawdopodobne, że 
atmosfera ta, aczkolwiek rzadsza od n a 
szej, zawiera większą proporcyę pary  wo
dnej i dwutlenku węgla, i na tej zasadzie 
oznacza średnią tem pera turę  Marsa na 
9°C, co odpowiada prawie ściśle średniej 
tem pera tu rze  południowej połowy Anglii.

Wreszcie, uzupełniając te poszukiw a
nia, Lowełl znajduje, że p unk t  wrzenia 
wody na powierzchni Marsa przypada 
w tem pera tu rze  około 44nC, ilość bowiem 
powietrza na  jednostkę  powierzchni j e s t  
tam  prawie ściśle równa a/9 ilości, j a k ą  
m amy u siebie, gdy tym czasem  prawdo
podobna gęstość a tm osfery  na  Marsie 
wynosi zaledwie około jednej dw unastej 
gęstości naszej w ars tw y  atmosferycznej.

Podstaw a w szystk ich  tych obliczeń je s t  
zby t  krucha, by można było mieć wiel
kie zaufanie do wyników. Czyż jed n a k  
m am y wobec tego zgodzić się na wnio
sek profesora Poyntinga, k tó ry  po roz
ważeniu niektórych punktów  pracy  Lo- 
wella, utrzym uje, że tem pera tu ra  Marsa, 
naw et obliczona na podstawie danych, 
dostarczonych przez słynnego am eryka- 
nina powinna jeszcze być niższa od tem 
pe ra tu ry  zamarzania? Mniemam, dodaje 
profesor Poynting, że niepodobna p rzy 
pisać Marsowi tem pera tu ry  tak  wysokiej, 
j a k  to czyni prof. Lowell, chyba, że p rzy 
puścimy, że atmosfera tej p lane ty  posia
da własności, zupełnie odmienne od tych, 
jak ie  posiada atm osfera Ziemi.

Bądź ja k  bądź, obserw acya zdaje się 
stwierdzać niewątpliwie, że tem pera tu ra

g run tu  Marsa j e s t  względnie wysoka— 
wniosek, do którego doszedłem już w r. 
1905. Atoli nie zapominajmy, że w szyst
kie liczby przytoczone uważać należy j e 
dynie za przybliżenia i to bardzo niedo
kładne, ponieważ bardzo mało mamy do
kumentów o stanie atmosfery na p lane
cie. W iemy tylko to, że atmosfera ta 
j e s t  rzadsza od naszej, nie możemy j e 
dnak  powiedzieć napewno, w jak im  sto 
sunku. A samo to rozrzedzenie n a s trę 
cza jednę  z nienajmniejszych trudności, 
gdy  zechcemy oznaczyć tem peraturę  p la 
nety.

Na Ziemi, atmosfera nasza, względnie 
gęsta, naładowana parą wrodną i dw utlen
kiem węgla, służy nam za płaszcz ochron
ny przeciwko wypromieniowywaniu cie
pła powierzchniowego; jednocześnie n a 
gromadza ona znaczną część ciepła sło
necznego, które przez nią przenika. Prócz 
tego działa jeszcze jako regulator, gdyż 
prądy powietrzne przenoszą ciepło ze 
s tre t  równikowych do s tre f  bieguno
wych.

Otóż, atmosfera na Marsie, jest , j a k  
widzieliśmy, względnie rzadka. Z d ru 
giej strony, na Marsie niema wcale wiel
kich m as oceanicznych, k tóre na globie 
naszym  odgrywają rolę, podobną do roli 
atmosfery. Stąd wynika, że tem pera tura  
musi tam  ulegać znacznym wahaniom 
i że, teoretycznie, różnice muszą być 
ogromne pomiędzy strefami biegunowemi 
a równikowemi, zwłaszcza z a ś -p o m ię d z y  
dniem a nocą. W  samej rzeczy, skutk iem  
słabego ciśnienia, jakie panuje  na po
wierzchni planety, woda zaledwie może 
tam  pozostawać w stanie ciekłym. W  cią
gu dnia promienie słoneczne zamieniają 
j ą  na parę, a znowu raptowne oziębienie 
nocne lub wogóle najmniejsza zmiana 
tem pera tu ry  musi wywołać rosę lub mgłę 
mniej lub więcej gęstą, które odbijają 
światło białe. Zimno silniejsze osadza 
parę wodną w postaci płatków śniegu 
lub szronu; zdaje się nawet, że niektóre 
okolice, prawdopodobnie płaskowzgórza, 
są niemi pokryte ustawicznie. Same śnie
gi biegunowe nie mogłyby osiągnąć wiel
kiej grubości, albowiem naw et uwzględ
nienia ła ta  dwa razy dłuższego, aniżeli
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nasze, nie może wytłumaczyć doszczętne
go niekiedy stapiania się czasz bieguno
wych.

W  tych w arunkach  topienie się śnie
gów biegunowych nie może dostarczyć 
bardzo znacznych ilości wody. Panna Cler- 
ke na podstawie odpowiedniego rachun 
ku doszła do wniosku, że woda, utwo
rzona przez stopienie się śniegów biegu
nowych, gdyby się rozlała po wszystkich 
powierzchniach ciemnych, nie dałaby 
więcej nad 43 m illimetry wrysokości. Za
iste, nie j e s t  to wiele, jeżeli chodzi o za
spokojenie potrzeb wegetacyi. Prawda, 
że Lowell żywo protestuje przeciwko obli
czeniom panny Clerke: jego zdaniem, 
w arstw a wody, pochodzącej ze stopione
go śniegu, nie m iałaby mniej niż 75 cen
tymetrów.

Dodajmy od siebie, że dyskusya taka  
je s t  wprost dziecinna, albowiem obecnie 
niepodobna kusić się o tego rodzaju ozna
czenia z jakiem  takiem prawdopodobień
stwem powodzenia. A jednak  słynna te- 
orya Lowella całkowicie opiera się na 
przypuszczeniu, że wszystka woda, nie
zbędna dla wegetacyi, pochodzi z topnie
nia śniegów biegunowych. Taki, przy
najmniej, ma być wynik jego  obserwa- 
cyi. Główną cechą kanałów i wogóle por 
wierzchni p lanety  je s t  bez wątpienia 
zmienność. Rzeczy wiście nic niema, zdaje 
się stałego na  tym  sąsiednim świecie: 
barw a szczegółów, natężenie ićh oświe
tlenia, stopień widoczności—wszystko to 
zdaje się ulegać ciągłym zmianom. Zmia
ny te zachodzą, prawdopodobnie, wedle 
jakiegoś prawa, którego ująć jeszcze nie 
możemy, a k tóre Lowell postanowił wy
świetlić.

Zestawiwszy wszystkie swe rysunki, 
astronom am erykański zauważył uderza
jący fakt, że kanały  Marsa nie wszystkie 
widoczne są jednocześnie i że czas uka
zania się każdego kanału w ciągu roku 
Marsowego wydaje się tem późniejszym, 
im dalej kanał ten  znajduje się od bie
guna, zwróconego ku  Słońcu; stąd wyni
kałoby, że rozwijaniem się kanałów rzą 
dziłaby siła w ystępująca jednocześnie 
z topieniem się lodów biegunowych. Otóż 
siła ta  rozchodzi się stopniowo, postępu

jąc  od jednej szerokości do drugiej, aż 
poza równik. Oto są fakty, które miał 
stwierdzić profesor Lowell w czasie prze
ciwstawienia z r. 1903. Jakże  tłumaczy 
on te fakty?

Na Ziemi w egetacya potrzebuje dwu 
głównych czynników: słońca i wody. W o
dy nie brak prawie nigdzie, wystarczy 
więc, by się na wiosnę ukazało słońce 
gorętsze, a życie roślinne się zjawia. Na 
Marsie, przeciwnie, wroda trafia się nie
zmiernie rzadko, tak  rzadko, że po ka
żdej zimie je s t  ona prawie całkowicie 
odsunięta na bieguny, gdzie znajdujemy 
j ą  w stanie skupienia stałym. -Wobec 
tego, aby mogły odżyć rośliny, potrzeba 
koniecznie, by stopniały śniegi i lody 
biegunowe i by woda, w ten  sposób uwol
niona, mogła zrosić urodzajne strefy pla
nety. Owo topienie się może nastąpić 
tylko pod działaniem bardziej gorących 
promieni słonecznych, a więc dopiero 
wtedy, gdy słońce znajdzie się dość w y
soko nad horyzontem. Najpierw ulegną 
wówczas zroszeniu strefy biegunowe i tam 
też u jaw nią się pierwsze ślady roślinno
ści. Potem stopniowo woda ta spływać 
będzie ku równikowi, po drodze wszędzie 
dając początek żywej wegetacyi, która 
oczom naszym przedstawia się w postaci 
kanałówr, okazujących się kolejno. Po
nieważ atoli żadne prawo fizyczne nie 
może nam wytłumaczyć spływania tej 
wody ku  równikowi, zwłaszcza poprzez 
grun t wyschnięty, przeto Lowell wnosi 
stąd, że plamy, zwane kanałami, u t rz y 
mywane są sztucznie.

Lowell miał nadzieję, że wszystkie te 
poglądy znajdą potwierdzenie w fotogra
fiach tarczy planety. Na nieszczęście, 
w ognisku najpotężniejszych narzędzi 
Mars ukazuje się nam  w postaci drobne
go bardzo krążka na płytkach fotogra
ficznych. Nie kwestyonując otrzymanych 
wyników, które zaszczyt przynoszą as tro 
nomom z Flagstałfu, musimy wyznać, że 
zdjęcia te, nawet powiększone, n ie  mogą 
stanowić kroku  naprzód w znajomości 
p lanety. Jedyną  rzeczą, ja k ą  łatwo do- 
strzedz na kliszach, są szczegóły zna
czniejsze, co do których i tak  nie może 
być żadnych wątpliwości.
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W szyscy astronomowie, k tórzy  badali 
Marsa w ciągu osta tn ich  lat  40, zgadzają  
się ze sobą co do wielkich konfiguracyj, 
k tóre  widać na fotografiach.

Dwojenie się kanałów, k tóre Lowell do
s trzega  na swych zdjęciach, wydaje mi się 
rzeczą podlegającą wielu zastrzeżeniom. 
Miałem te  klisze w ręku  i u trzym uję  s ta 
nowczo, że nigdy nie mogłem stw ierdzić 
na nich tak  wyraźnego rozdwojenia, j a 
kie występuje  na rysunkach  Lowella- 
W idać tam, prawda, kana ły  poszerzone, 
ale żaden z nich nie j e s t  napraw dę po
dwójny.

Nie będę tu  kładł nacisku na kruchość 
hypotez, opartych na widoczności c ien
kich linij, k tóre widzi Lowell, wydało mi 
się jed n a k  rzeczą pożyteczną przedstaw ić 
w ogólnym zarysie dzieło, zapoczątkow a
ne przez astronom a z Flagstaffu.

VI.

Dzisiaj próżnobyśmy usiłowali w y sn u 
wać wnioski pewne, dotyczące klim ato
logii planety Marsa.

Całokształt badań, k tó ry  s tara łem  się 
przedstaw ić z możliwie najw iększą bez
stronnością, dowodzi, że w dziedzinie 
areografii wszystko je s t  jeszcze do zro
bienia; dopiero zaczynam y zabierać się 
do badania, jesteśm y zaledwie na p ier
wszych stronicach.

Nietrudno zrozumieć przyczyny, dla 
k tórych  zagadnienie to je s t  jeszcze tak  
dalekie od rozwiązania.

Z jednej strony, przedmiot sam wiąże 
się z najtrudniejszemi problem atam i fi
zyki współczesnej, mianowicie takiemi, 
które, od wczoraj zaledwie wyłonione, 
już  zdążyły wywołać najgorętsze pole
miki.

Z drugiej strony, każda teo rya  wtedy 
ty lko je s t  zadowalająca, gdy potrafi do
koła jak ie jś  m yśli ogólnej zgrupować 
bardzo znaczną liczbę faktów.

Otóż, można przyznać bez obawy, że 
w badaniach nad Marsem brak  nam  prze- 
dewszystkiem  faktów, mianowicie faktów 
naukowych, ściśle s tw ierdzonych i na le
życie sprawdzonych.

I zaiste, niema w tem  nic dziwnego. 
Astronomia dotąd słabo j e s t  przygoto

wana do badań  nad krążkiem tak  d ro b 
nym, jak im  jes t  tarcza pozorna Marsa; 
w skutek  tego, za każdem nowem prze
ciwstawieniem wiedza nasza zwiększa 
się o niezmiernie drobną ilostkę, i n iko 
mu nie je s t  dane przewidzieć dnia, w 
którym  obfitość faktów, najdoskonalej 
ustalonych, pozwoli nam  dojść do cieka
wych a uprawnionych wniosków.

Zapewne, nie j e s t  to powód do wycofa
nia się z pracy. To, co zachodzi w kw esty i 
Marsa, zdarza się codziennie we w szyst
kich dziedzinach wiedzy judzkiej. W m ia 
rę tego, jak  coraz to mniejszą obręczą 
ściskamy jakiekolwiek zagadnienie, zm u
szeni jes teśm y  z na tu ry  rzeczy zajm o
wać się przedmiotami najrozmaitszemi; 
widnokrąg rozszerza się z chwilą, gdy 
zaczniemy posuwać się naprzód i bardzo 
prędko sta jem y przed tem, co lord Kełvin 
lubił nazywać „granicami naszej wie
dzy “.

Tłum. S. B.

O D E Z W A .

Rozpocząłem pracę nad monografią mię
czaków mioceńskich Polski (miooenu mor
skiego i sarmatu). Ponieważ dotychczasowe 
większe prace paleontologiczne z tego za
kresu pochodzą jeszcze z czasów Eichwalda 
i Duboisa, przeto nowsze opracowanie pa
leontologiczne całości jest rzeczą potrzebną. 
Materyał, którym rozporządzam, jest dość 
obfity, jednakowoż niejednostajny, gdyż bo
gate w skamieniałości miejscowości Królest
wa i Wołynia są w zbiorach tutejszych (Mu
zeum Dzieduszyckich we Lwowie, Komisyi 
Fizyograficznej w Krakowie) nie zbyt dobrze 
przedstawione. Zwracam się przeto z proś
bą do czytelników Wszechświata w Królest
wie, aby zechcieli łaskawie zbierać w ciągu  
tego roku skamieniałości mioceńskie (ślima
ki i małże) i nadsyłać mi je do opracowania.

W krótkiej odezwie trudno wyliczyć wszy
stkie miejscowości, z których materyał jest 
pożądany, w każdym razie najwięcej zależy 
mi na okazach z miejscowości najbogatszych, 
np. z Korytnicy i Lipy, Małoszowa (Koło 
Książa W.), Pińczowa, Chmielnika w Kró
lestwie, z Szuszkowiecr Żukowiec, Starego 
Poczajowa i t. p. na Wołyniu, z Pelsztyna, 
Warowiee na Podolu. Oczywiście czytelnicy 
zamieszkali w tych miejscowościach najłat
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wiej mogliby się zająć zebraniem materyału. 
W razie ewentualnych przesyłek (najlepiej 
pocztą), proszę o łaskawe podanie, oprócz 
miejscowości, także materyału petrograficz
nego, z którego skamieniałości pochodzą (np. 
piasek^ ił), a nadto o podanie profilu od
krywki, jeżeli jest tak wyraźny, że naryso
wać go łatwo.

Na życzenie odeślę po opracowaniu ska
mieniałości, przysyłający będzie więc miał 
zbiór oznaczony. Jeżeli zaś przysyłający nie 
zażąda zwrotu, oznaczony zbiór odeślę Ko- 
misyi Pizyograficznej Ak. Um. w Krakowie, 
która w ten sposób wzbogaci swe zliory.

Dr. Wilhelm Friedberg, prof, gimn.
L w ów , gimnazjum IV. 

Lw ów  w marcu 1909.

KRO NIK A NAU KO W A.

Związek między współczynnikiem rozsze
rzalności, a napięciem powierzchniowem 
i temperaturą krytyczną cieczy. Mendele- 
jew podał dla rozszerzania się cieczy w mia
rę podwyższania temperatury wzór podobny 
do wzoru Gay-Lussaca, wyrażającego zależ
ność między objętością gazów a zmianami 
temperatury. Według Mendelejewa:

gdzie Vt objętość pewnej ilości cieczy w tem 
peraturze t°] V0 ■— w temperaturze 0°, K— 
współczynnik (moduł) rozszerzalności różny 
dla rozmaitych cieczy.

Między tym współczynnikiem, a napięciem 
powierzchniowem cieczy należało się spodzie
wać ścisłego związku. Ciepło doprowadzane 
do cieczy zużywa się częściowo na wzmo
żenie ruchu cząsteczek, ich siły żywej, ale 
również na wykonanie pewnej pracy zwięk
szenia objętości wbrew siłom cząsteczkowym, 
działającym między cząsteczkami (spójności). 
O ile mamy do czynienia z cieczami zaso- 
oyowanemi, które w dalszych rozważaniach 
pominiemy, to tu kosztem dostarczonego 
ciepła zostaje wykonana też praca rozkładu 
cząsteczek złożonych na prostsze.

Im mniejsze są siły przyciągające między 
cząsteczkami, a więc im mniejsze także na
pięcie powierzchniowe oieczy y, tem większa 
oczywiście będzie rozszerzalność cieczy.

Walden zestawił wartości napięcia po
wierzchniowego cieczy w temperaturach 
wrzenia, które nadają się do porównania ze

względu, że, jak wiadomo, są dla różnych 
cieozy tak zwanomi stanami odpowicdniemi, 
oraz współczynniki rozszerzalności tych cie
czy, i znalazł zgodnie z wnioskiem tyluo co 
teoretycznie wyprowadzonym, że iloczyn Kr[ 
jest wielkością dla cieczy niezasocyowanych 
stałą. Wielkością stałą jest również według 
Waldena iloczyn A’t, gdzio z temperatura 
krytyczna cieczy.

J. Z.
(Zeit. f. pliys. Chrm ).

Postać słońca. Pospolicie przypuszczamy, 
że słońce jest kulą doskonalą. Otóż, zda
niem profesora Karola Lane Poora, pogląd 
ten ma być niezupełnie słuszny. Z cało
kształtu obserwacyj południkowych oraz po
miarów heliometrycznych i fotograficznych 
pomieniony badacz amerykański wyprowa
dził wniosek, że dokładna postać gwiazdy 
dziennej nie jest nam obecnie znana. Wszy
stkie pomiary świadczą o odstępstwach od 
postaci kulistej, różnica atoli pomiędzy roz- 
maitemi promieniami nie przenosi prawdo
podobnie 0,"25 (pozorna średnica tarczy wy
nosi, jak wiadomo, nieco więcej niż x/ 2 sto
pnia).

Pomiary heliometryczne świadczą o waha
niach w długości średnicy słonecznej, które, 
zresztą, nie przekraczają 0,"1 i odpowiadają 
jedenastoletniemu okresowi plam. Z drugiej 
strony, spostrzeżenia Ambronna i Schura 
zdają się wykazywać istnienie innego je
szcze okresu, krótszego, którego czas trwa
nia wynosiłby około 28 dni.

Dane te, aczkolwiek bardzo ciekawe, nie 
pozwalają nam jeszcze wyznaczyć różnicy, 
która powinna zachodzić pomiędzy średnicą 
biegunową a średnicą równikową. Aby dojść 
do wyniku dokładnego, trzebaby mieć zna
czną liczbę obserwacyj i fotografij, i to otrzy
manych zapomocą heliometru, któreby po
twierdzały się wzajemnie. W tym celu pro
wadzone są obecnie badania metodyczne, 
które, być może, odsłonią nam z czasem rze
czywista postać słońca.

S. B.
R. (J. d. S.

Wiadomości bieżące.

Stypendyum im. T. Kowalskiego. Komitet 
Kasy Pomocy dla osób pracujących na polu 
naukowem imienia Doktora Józefa Mianow
skiego w czerwcu 1909 roku przysądzi sty
pendyum imienia Tadeusza Kowalskiego,
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w kwocie rubli 513, przeznaczone dla kształ
cących się w jednej ze specjalności teoryi 
lub praktyki rolniczej i za badania w tym  
zakresie.

Kancelarya Kasy, w Warszawie ul. Nio- 
cała JMg 7, za osobistem lub listów nem zg ło 

szeniem się wydawać albo wysyłać będzie 
szczegółową wiadomość o wymaganych od 
kandydatów dowodach i warunkach, pod ja- 
kiemi stypendyum będzie przyznane. Poda
nia przyjmowane będą w biurze Kasy dp 
końoa kwietnia bieżącego 1909 roku.

BULETYM METEOROLOGICZNY
za czas od l l / I I I  do 20/111 1909 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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