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A d r e s  R e d a k c y i:  W S P Ó L N A  Xs. 37 . T e le fo n u  83-14.

O A U T O N O M IC Z N Y C H  
A P A R A T A C H  N E R W O W Y C H .

Każdy uczący się nauk przyrodniczych 
czy m edycyny miał sposobność ogląda
nia serca  żaby zupełnie izolowanego, 
a pomimo to wykonywającego swój skom
plikowany i miarowy skurcz przedsion
ków i komory. Znamy i inne narządy, 
k tóre  po wyjęciu ich z ciała nie p rzery 
w ają  swych ruchów np. moczowody i ki
szki: w niewielkich naw et kawałkach 
tych osta tn ich  włożonych do odpowied
niego roztw oru izotonicznego R. M agnusx)

!) M agnus (Pfluger’s A rchiv t. 102, 1904 r.) 
w kładał kaw ałk i je l i t  do roztw oru  R ingera-Loc- 
kego, przez k tó ry  sta le przepuszczał tlen . N ie 
zaw adzi przypom nieć, że t. zw. „flzyologiczny" 
(t. j. 0,6&°/0-owy) roztw ór soli kuchennej je s t  
w praw dzie izotoniczny d la  tkanek, ale ty lko  ża
bich; ju ż  tkank i ssaków w ym agają roztw oru  bar
dziej stężonego (mniej więcej 0,9%-owego); a cóż 
dopiero m ów ić o zw ierzętach m orskich, w k tó 
ry ch  sokach i tkankach  panuje ciśnienie osmo- 
tyczne do 28 atmosfer! Izotonicznym  by łby  dla 
nich roz tw ór chlorku sodu 3,9°|0-ow y (patrz 
„O sm otischer D ruck und  elektriscłie L eitfah ig- 
k e it der E liissigkciten der einzelligen, pfianzli-

utrzym ał ruchy automatyczno-rytmiczne 
przez k ilka  godzin po wycięciu ich z cia
ła zwierzęcia (psa, kota, królika).

Mówiąc ogólnie, zjawiska te występują  
w organach zaopatrywanych przez układ 
nerwowy współczulny (sympathicus), 
a więc w narządach krążenia  i trzewiach 
i to nietylko u kręgowców lecz i u zwie
rząt bezkręgowych. Lecz u tych osta t
nich zdolność do ruchu  samodzielnego 

• mogą posiadać i inne organy. Za przy
kład służyć może noga ślim aka (z gat. 
Limax), której ruchy perystaltyczne (tak 
zw. robaczkowe) nie usta ją  nietylko u śli
maków bez głowy, lecz i po odcięciu no
gi od reszty  ciała, a nawet małe odkra- 
jane  kawałki „pulsują j a k  serce“ x).

chen und  tierischen O rganism en“ von F il. Bo- 
tazzi, E rgebnisse der Physio log ie 1908). N adto 
roztw ór chlorku sodu nie je s t bynajm niej dla 
tkanek obojętny i  w fizyologii używ a się oddaw- 
na roztw oru  R ingera - Lockego (patrz  szczegóły. 
R. H óber. Physikalische Chemie der Zelle und  
der Gewebe. Leipzig 1906). A pomimo to , w la- 
boratoryach  po dziś dzień sto ją  w ielkie butle 
z „fizyologicznym “ roztw orem  soli kuchennej, do 
którego s tu d e n t i  n iestnden t z ufnością kładzie 
organy robaka, królika i kraba morskiego!

!) B iederm ann W. Studien zur yergleichen-
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W  zjawisku tem  w ys tępu ją  pewne, 
w danym  przypadku sku tk iem  jego  s ta 
łości i miarowości bardzo silnie zazna
czone i do pełnienia pewnej funkcyi p rzy 
stosowane właściwości ruchów, obserwo
wane i u niektórych innych  mięczaków; 
pojęcia nasze o odruchach  w zastosowa
niu do tych zwierząt m uszą uledz pew
nym modyfikacyom: gdy bowiem wiemy, 
że po przecięciu nerw u  obwodowego od
ruchy w całym obrębie, zaopatryw anym  
przez ten nerw, najsiln iejszem i bodźcami 
wywołane być nie mogą i udział danych 
mięśni w najbardziej ożywionych ruchach  
całego ciała je s t  zupełnie wykluczony— 
u n iek tórych  mięczaków obiedwie te 
zdolności, t. j. odpowiadanie na bodźce 
tak  miejscowe ja k  i przewodzone z in
nych części ciała, zachowują się do pew
nego stopnia !).

Podobnież u jeżowców (Echinoidea 
z typu szkarłupni, Echinoderm ata) złożo
ne naw et ruchy kolców obserwować mo
żna niety lko na pustej skorupie  (po wy
jęciu  narządów wewnętrznych), lecz na
wet na małych w ykra janych  je j częś
ciach 3). Dało to powód do błędnego 
m niemania, że t. z w. pedicellarye (nóżki 
kleszczykowe, uw ażane dziś za przeksz ta ł
cone kolce) są polipami pasorzytującem i 
na szkarłupniach. Omyłki tej nie un i
knęli naw et tacy badacze, j a k  Lam arck  
i Cuvier. Tak dziw ną w ydaw ała  się sa
modzielność ruchów  ty ch  organów, słu-' 
żących, j a k  dziś wiadomo, do obrony 
i oczyszczania powierzchni ciała 3).

Co do jam ochłonnych (Coelenterata) 
przypom nijm y sobie znany fakt, że o d 
cięte kaw ałk i meduzy mogą w ykonyw ać 
ruchy miarowe tak  bardzo przypom ina
jące tętno serca.

den P hysio log ie der peris ta ltischen  B ew egungen. 
Pfliigers A rchiv, t. C Y II 1905, t .  CX I 1906.

B ethe A. A llgem eine A natom ie und  P hy- 
siologie des N ervensystem s, G eorg Thiem e, L ipsk 
1903.

2) U exkiill J .  y. D ie P hysio log ie  des Seei- 
gelstachels, Z e itsch rift fiir B iologie, t. X X X IX , 
1900.

3) U exkiill J .  v. D ie P hysio log ie  der P edi- 
cellarien, Z eitschr. f. B iologie, t. X X X V II, 1899.

Zjawiska te znane oddawna objaśnia
no w różny sposób: przypuszczano, a prze
dewszystkiem miano tu  na względzie 
zwierzęta wyższe, że za impulsy i k ie
runek ruchu automatyczno - rytmicznego 
odpowiedzialnemi czynić należy liczne 
sploty i zwoje nerwowe, jak ie  przedsta
wia układ nerwowy wspólczulny. Pewien 
zwrot w pojęciach wywołał zmarły w ro 
ku zeszłym wielkich zasług flzyolog En- 
gelmann *) teoryą t. zw. „mięśniowego 
pochodzenia ruchów “ organów, o których 
mówimy; według jego  zapatryw ań, mię
śnie mogą nietylko odbierać pobudzenia 
bez pośrednictwa nerwów, lecz i odda
wać je  sąsiednim włóknom (mięśniowym). 
O pochodzenie ruchów serca, macicy, żo
łądka, kiszek, moczowodów, czy je s t  ono 
„mięśniowe" czy „nerwowe" — „myogeni- 
czne“, czy też „neurogeniczne”—toczyły 
się długie spory; dziś one jeszcze nie 
ustały, lecz teorya Engelm anna  została 
poważnie podkopana. Nie wdając się 
w streszczanie obfitej l ite ra tu ry  polemi
cznej, przytaczam  dowody główne, k tóre  
przeciwko niej przemawiają:

1) T rudny do objaśnienia je s t  fakt, 
dlaczego w tych właśnie organach, w k tó 
rych  funkcya elementów nerwowych ma 
być tak  ograniczona, w ystępują  oue w tak  
znacznej liczbie i tak  różnorodnych i spe- 
cyalnych dla tych organów układach (ja
ko zwoje, sploty, sieci).

2) Doświadczenia dowiodły zależności 
ruchów autom atyczno-rytmicznych od ca
łości i obecności elementów nerwowych, 
mianowicie tam, gdzie wpływ nerwów 
mógł być wyłączony, ruchy te na ty ch 
m iast u s ta ją  (Bethe, Uexkull, Magnus, 
Biedermann).

3) Anatomia porównawcza poucza nas, 
że już  u najniższych tkankow ców (Meta- 
zoa), u k tórych  mięśnie ledwie że się zró
żnicowały, znajdujem y obok nich tkankę 
nerwową; dziwnem się więc wydaje, d la 
czego u zwierząt wyżej zorganizowanych, 
u których podział pracy składników or-

!) Engelm ann. Z ur Physio logie des U reters. 
PfLiigers A rchiv, t. I I  1869 i późniejsze prace te 
goż autora.
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ganizmu coraz bardziej postępuje, mięś
nie m iałyby zachować własności, których 
nie posiadają już  u najniższych tkankow 
ców (mianowicie u jamochłonów).

Wobec tak ich  dowodów teoryą Engel- 
m anna (przynajmniej w tym zakresie, 
jak i  on jej  nadawał) należy do przeszło
ści. Dziś wszyscy niemal, którzy pra
cują nad tym  przedmiotem, wypowiadają 
zdanie, że odbieranie i przewodzenie po
budzeń odbywa się na drodze nerwowej, 
a zatem każde włókno mięśniowe otrzy
muje je  przez swój własny nerw; rucha
mi tedy  samodzielnemi rządzą również 
nerwy, a w tych razach, kiedy ruchy te 
nie usta ją , lub mogą być wywołane po 
przecięciu połączeń z system em  nerwo
wym  c e n tra ln y m —w danym organie m u
szą się znajdować specyalne apara ty  ner
wowe autonomiczne, t. j. posiadające pe
wną niezależność od układu nerwowego 
ośrodkowego (mózgu i rdzenia). P rzyj
rzyjmy się, ja k  zapatruje się na nie ana
tomia porównawcza.

Formą najpierw otniejszą i filogenety
cznie na js ta rszą  układu nerwowego je s t  
sieć nerwowa, składająca się z komórek 
luźnie rozrzuconych po ciele zwierzęcia 
i połączonych ze sobą włóknami (wyrost
kami komórek). Ten rodzaj tk an k i  n e r 
wowej spotykam y u niektórych jam o
chłonów. Bodziec, jak i  z komórek nerwo
wych odbiera od powierzchni ciała za 
pośrednictw em  w'yrostków czuciowych, 
j e s t  przewodzony 1) do włókien mięśnio-

1Mb Mj° I °il MM Ml ° Jji\°1  n ^
......................U /C

— A  n
 . . . . 44/  r

nmmrmm  iw F irrr™  ..
P ry m ity w n a  sieć nerw ow a. Schem at na zasa
dzie rysunku  B ethego. nb — nabłonek, wc —• w y
rostk i czuciowe, wr—w yrostk i ruchow e kom órek 
nerw ow ych, Jen, m  — mięśnie. Z p ierw iastków  
nerw ow ych narysow ane są ty lko  w łókienka 

(fibrillae).

wych leżących najbliżej pobudzonej ko
mórki, 2) do innych, sąsiednich komórek 
nerwowych, te zaś oddają go już słabiej 
pobliskim mięśniom i elementom nerwo

wym i t. d. Mówimy: w sieci nerwowej 
pobudzenia z jakiegokolwiekbądź miej
sca są przewodzone we wszystkie  strony 
i ze znacznem stopniowem osłabieniem.

Potrącić tu  musze o zdobycze la t  os ta t
nich w dziedzinie histologii nerwów. Ba
dania Apathyego, Bethego, Cajala i in 
nych wykazały we wszystkich komór
kach i w łóknach nerwowych obecność 
cieniutkich włókienek (neuroflbrillae), 
które w nerwach biegną równolegle, 
w komórkach zaś (u zwierząt bezkręgo
wych) tworzą siatki.

Czy włókienka całego układu nerw o
wego tworzą sieć bez zakończeń wolnych, 
przechodząc nieprzerwanie z jednej ko
mórki do drugiej, czy też tylko s tyka ją  
się z sobą, czy są one przewodnikami 
pobudzeń nerwowych, czy też niejako 
rusztowaniem, na którem zawieszona je s t  
istota okołowiókienkowa—o to trw a spór 
nierozstrzygnięty, a dziś bardzo ożywio
ny. Nie mogę tu  uwzględniać nadzwy
czaj obfitej l ite ra tu ry  tego przedm iotu— 
wymagałoby to dłuższego traktowania. 
Wielu badaczów przyjmuje, że obraz hi
stologiczny, jak i  przedstawiają włókien
ka w danym  układzie nerwowym, po
zwala wyprowadzać pewne wnioski co 
do rodzaju jego działania. W  taki też 
sposób została przez Bethego przedsta
wiona pierwotna sieć nerwowa, podana 
wyżej w schemacie. Widzimy tu z jawis
ko ważne i dla tych, k tórzy znają tylko 
fizyologię zwierząt wyższych, niezwykłe. 
Przyzwyczailiśmy się bowiem mniemać, 
że do powstania odruchu, t. j. do tego, 
aby o trzym any przez włókna czuciowe 
bodziec wyraził się skurczem  mięśni, po
trzebne są conajmniej dwie komórki n e r 
wowe 1) czuciowa, 2) ruchowa. Między 
niemi też przechodzi t. zw. łuk  odrucho
wy. Schem aty rdzenia pacierzowego są 
tak  znane, że tu  ich powtarzać nie po
trzebuję. W idzimy jednak, że według 
podanego uk ładu  sieci nerwowej prze
miana energii czuciowej w ruchową od
bywa się w jednej komórce. (W edług 
Bethego zachodzi to w siatce włókienek).

Sieć nerw owa w tej formie jakąśm y  
opisali ( jes t  to t. zw. po niem „diffuses 
Nervennetz“) przedstawia się jako  apa
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r a t  bardzo p rym ityw ny  z bardzo ograni- 
czonemi funkcyam i. Już  więc u n iek tó 
rych jam ochłonnych napo tykam y pewne 
komplikacye. Komórki nie są rozsiane 
po całem ciele, lecz zaczynają się grupo
wać w t. zw. „ośrodki" (centra). Je d n o 
cześnie w yrostk i ich przedłużają się i dą
żąc w określonych k ie runkach  łączą się 
w pęczki, tworząc t. zw. „drogi" nerw o
we. Różnicują się p rzy tem  e lem enty  
czuciowe i ruchowe, później p rzybyw ają  
kom isury  i e lem enty  asocyacyjne. W  kie
runku  coraz ściślejszego zgrupow ania  się 
komórek w zwoje (ganglia) i coraz w ięk
szego w ykształcenia  d róg  nerw ow ych 
obwodowych, skrócenia  zaś kom unikacyi 
między ośrodkami postępuje  rozwój uk ła 
du nerwowego tak  całego św ia ta  zwie
rzęcego *), j a k  i poszczególnych typów 2). 
Zbliżenie to ksz ta ł tu je  uk ład  nerw owy 
ośrodkowy (mózg), łańcuch brzuszny ro
baków i stawonogów, rdzeń pacierzowy 
kręgowców i t. p. Tu m ają  sw ą repre- 
zentacyę w szystkie  narządy , s tąd  w ycho
dzą impulsy do ruchów, tu  też przenosi 
się łuk odruchowy, to znaczy nerw y  czu
ciowe przewodzą do ośrodków pobudze

!) N ależy to rozum ieć w  ten  sposób: P oczą t
kow o może istn ieć  w iele ośrodków  p ie rw o tnych  
jednakow ej w artości i fuukcyi; później n iektóre, 
np. znajdujące się kolo organów  zm ysłów  zaczy
nają  nabierać w iększej w ag i dla całego o rgan i
zmu. D rogi łączące je  z innem i ośrodkam i s ta ją  
się rów nież najw ażniejszem i „ trak tam i“ nerwo- 
wem i. O rganizm  dąży (ma się rozum ieć w roz
w oju filogenetycznym ) do skrócenia sobie ty c h  
kom unikacyj. Ośrodki nerw ow e zbliżają się do 
siebie. Poniew aż, je że li dane zw ierzę porusza 
się przew ażnie w  je d n y m  ty lko  określonym  kie
runku , najw ażniejsze o rgany  zm ysłów  g rupu ją  
się w  przedniej części je g o  ciała, k tó ra  u  zw ie
rzą t w yższych  o trzy m u je  nazw ę g łow y , w  tę  
te d y  stronę dążą w  sw ej tendency i do cen tra li- 
zacyi ośrodki nerw ow e i ta k ą  d rogą pow staje 
mózg.

2) N aprzykład  u m ięczaków: u najn iższych 
obunerw ców  (A m phineura) kom órki nerw ow e są 
jednosta jn ie  rozrzucone w  pniach nerw ow ych; 
u brzuchonogów  (Gastropoda), łódkonogów  (Sca- 
phópoda) i m ałżów  (Lam ellibranchiata) g ru p u ją  
się one w k ilka par zw ojów , połączonych spo
idłam i, u najw yżej zorganizow anych  głow ono- 
gów  (C ephalopoda) następu je  k oncen tracya  zw o
jó w  w jed n o litą  p raw ie  masę.

nia, k tóre tu  udzielają się komórkom ru 
chowym i s tąd  dążą do mięśni. Ześrod- 
kowanie to uchyla znaczenie p ierw otnych 
sieci nerwowych, które też znikają po
woli z obwodu ciała. Lecz jeszcze u mię
czaków są one rozpięte pod skórą, w nie
k tó rych  razach  naw et w bardzo złożo
nej postaci, naprzykład w nodze ślimaka, 
gdzie tworzą sploty z licznemi inałemi 
zwojami. Ich to obecność w arunku je  
możliwość pow staw ania  opisanych wyżej 
ruchów  samodzielnych. Również u j e 
żowców (Echinoidea), k tórych  układ ner
wowy znajduje  się na  bardzo p ierw ot
nym  stopniu rozwoju, wszystkie mięśnie 
kolców zaopatrywane są przez sieci i splo
ty  nerwowe, znajdujące się pod skórą 
na powierzchni ekorupy. U  obu tych 
grup zwierząt istnieje  już pewien system  
nerwowy centralny, nie zdołał jednak  
jeszcze skupić w sobie całej władzy, nie 
zdołał podporządkować swym pierwiast
kom wszystkich  odruchów, tak  jak  to 
widzimy u robaków wyższych, staw ono
gów i kręgowców 1). Tu sieci nerw o
we dla ruchów ciała tracą  zupełnie swe 
znaczenie, przyczem u niek tórych  roba
ków znikają one z pod skóry, u  s taw o
nogów zaś i kręgowców 2) spotykam y n i
kłe po nich pozostałości. W szelako zna
my pewne organy, w k tó rych  p ierwiast
ki nerwowe w rozwoju filogenetycznym 
nie postępują ściśle według wyłożonego 
program u centralizacyi. Są to narządy 
krążenia i trzewia. Znana je s t  ogólnie 
z anatomii człowieka obecność w sercu 
zwojów (według Bethego i sieci nerw o
wych), a w trzewiach splotów (np. w ki
szkach sploty A uerbacha i Meissnera). 
Mniej lub więcej podobne układy zostały 
odkryte  w organach analogicznych i u

' ) U ezkiilł tak  p rzedstaw ia tę  różnicę na p rzy 
kładzie: „Gdy biegnie pies, w ted y  zw ierzę w pro
w adza w ruch  sw e nogi; g d y  biegnie jeżow iec, 
w ted y  nogi w prow adzają w  ruch  zw ierzę". Przez 
to  należy rozum ieć, „że pojedyncze odruchy 
u jeżow ca są niezależne i skoordynow ane, gdy  
odruchy  psa są podporządkow ane jed n e  drugim  
i naw zajem  się warunkują'*.

2) L eon tow itsch  A, Die Inn erv a tio n  der men- 
schlichen H au t. In te rn a t. M onatsschr. A nat u. 
P hysio l., t. X V III,
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zw ierząt bezkręgowych, przynajmniej 
tam, gdzie technika  badań histologicz
nych  (niestety, bardzo nielicznych) stała 
na  wysokości wymagań nowoczesnych.

Jerzy Stanisław Ałexandrowicz.

(Dok. nast.).

E. H  O P  P  E.

S Y S T E M  S Z E Ś Ć D Z IE S IĄ T K O  W Y  
I P O D Z IA Ł  K O Ł A .

Niezbyt to odlegle jeszcze czasy, gdy 
istniało jedno tylko zdanie o pochodze
niu podziała koła i sześćazicsiątkowego 
system u liczenia. Przyjmowano zwykle, 
że koło zostało podzielone na 360 części, 
podobnie ja k  w roku liczono 360 dni; 
dzieląc potem kolo na 6 części równych 
otrzym ywano liczbę 60. Cantor w pierw- 
szem wydaniu  swych „Dziejów" J) powia
da: „W yobrażam y sobie przebieg tej sp ra
wy, j a k  następuje: Pierwotnie astrono
mowie babilońscy liczyli w roku 360 dni; 
podział koła na 360° miał uzmysłowiać 
drogę (słońca)11 i t. d. Jednakże, jako j e 
dyny fakt, popierający tę hypotezę, Can
tor podaje, że księga „Czeu pei“ dzieli 
koło na 365'/4 części, gdyż około roku 
213 przed Chr., t. j. najwcześniejszej 
przypuszczalnej daty powstania tej księ
gi, Chińczycy obliczali już  długość roku 
na 365V4 dnia. Zeuthen 3) zgadza się 
z tem  objaśnieniem, dodając jednak  za
strzeżenie „być może“, Tropfke 3) i Giin- 
ther  4) zgadzają się bezwarunkowo. Ostat
ni powołuje się na zdanie Formaleoniego 
(1788). Nie dziw więc, że najnowsze 
podręczniki szkolne mówią w prost 5):

!) Cantor, „Y orlesungen iiber Gesch. d. M ath.“ 
W yd. I, 1880, I, str. 83 i 582.

2) Z euthen , „Gesch. d. M ath.“, 1896, str. 13.
3) T ropfke, „Gesch. d. E lem entar - M athem .“, 

1902, i ,  str. 22.
4) G iinther, „Gesch. d. M ath.“, 1908, str. 20.
5) P ., np., C rantz, „Lehrb. d. M ath.“, 1909, 

st. 9.

„Podział koła na 360 części równych po
chodzi od Babilończyków, którzy przyj
mowali, że słońce odbywa na niebie obieg 
pozorny po okręgu koła w przeciągu 360 
dni“ . O ile mi wiadomo, cytata, przyto
czona przez Giinthera, nie je s t  żadnym 
dowodem słuszności takiego objaśnienia, 
gdyż Formaleoni również tylko twierdzi, 
że podział roku był właśnie taki, lecz 
twierdzenia swego nie popiera dowo
dami.

W ykazanie niemożliwości takiego obja
śnienia je s t  zasługą Kewitscha *). Is to t
nie, uprzytom nijm y sobie, co znaczy 
twierdzenie, że Babilończycy dzielili rok 
na 360 dni. W tak im  razie już  w ciągu 
jednego pokolenia trzydziestoletniego by 
łoby o 157 dni zamało, a więc pory roku 
poprzesuwałyby się zupełnie. Każdy wie
śniak najmniej wykształcony musiałby 
w swych zajęciach codziennych dostrzedz 
błędność takiego podziału, czyżby więc 
lud, obdarzony tak  wybitnemi zdolnościa
mi astronomicznemi, miał stosować po
dział podobnie opaczny? J e s t  to niemo- 
żebne. Z tego powodu Cantor 2) w ostat- 
niem wydaniu  zupełnie odrzucił swe wy
wody poprzednie i przyjął proponowane 
przez Kewitscha objaśnienie, którem się 
zaraz zajmiemy. Przypuszczenie Form a
leoniego daje się może objaśnić w tak i  
sposób, że splątał on rzeczy różne. W is
tocie, istniał w Babilonie rok, złożony 
z 360 dni, ale nie liczono tak  roku as tro 
nomicznego, ani rachunku czasu, lecz 
tak zwany „rok bankow y11. Dla wielkich 
obrotów pieniężnych, o k tórych wiemy 
z tabliczek glinianych, wyrobił się zw y
czaj giełdowy, że płacąc odsetki, liczono 
miesiące po 30 dni; stąd pochodzi rok 
handlowy 360-ciodniowy w tablicach od
setek. Pozostałe 5 dni nadliczbowych 
uważano za łaskawy dar Marduka, boga 
światła, i obchodzono je  jako  święta, 
w czasie których nie narasta ły  odsetki; 
co 4 la ta  czczono Marduka 6-oma dniami 
nadliczbowemi. Ale te 360 dni handlo

i)  K ew itsch . Z eitsch rift fu r Assyr. (Bezold), 
tom  18-ty, 1905, str. 73.

Cantor, 1. c., w yd. I I I ,  1907, str. 120.
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wych nie znajduje się w żadnym  zw iąz
ku  z kołem, ani z obiegiem słońca, za- 
tem  niepodobna, by były  one powodem 
podziału koła i pow stania  system u sześć- 
dziesiątkowego. Prócz tego, zdaje się, 
że rok bankowcy je s t  pochodzenia zna
cznie późniejszego, niż podział koła i wpro
wadzenie system u sześćdziesiątkowego. 
Na podstawie podręcznika rachunków, 
odnalezionego przez H iltp rech ta  w św ią
tyni Bela w Nippurze system  sześćdzie- 
sią tkowy można odnieść do roku 2400 
przed Chr., a na  podstawie tablic z Sen 
k e re h —naw et do roku mniej więcej 3000 
przed Chr. Tymczasem, podług wiado
mości, k tórych  udzielił mi prof. Konig, 
Marduk został bogiem głównym  dopiero 
kolo roku  2100, a więc rok  bankow y nie 
je s t  wcześniejszy od tej daty. W edług 
Mahlera, rok w Babilonie liczono zawsze 
po 365,2 dnia, przynajmniej, o ile wogó
le sądzić możemy z zachow anych źródeł. 
A by mimo to s tw ierdzić  pochodzenie 
astronomiczne liczby 360, Ginzel *) p rzy 
jął, że liczba ta  j e s t  ś rednią  z 365 i 354, 
to je s t  z roku  słonecznego i księżycow e
go. Przedtem , coprawda, przyjm ował, że 
360 je s t  liczbą pierwotną.

Pom ijam y już, że Babilończycy umieli 
bardzo dokładnie liczyć ułam kam i, a więc 
nie mogli p rzy jąć  360 za średnią, lecz 
otrzymaliby, ja k  Chińczycy, ułamek; m i
mo to, trudno pojąć, co może mieć do 
czynienia dw unastorazow y obieg księży
ca z podziałem koła. Księżyc przebiega 
koło w przeciągu jednego  miesiąca, a j e 
żeli zw racam y uw agę na roczny ruch  j e 
go w zwierzyńcu, to przecież droga nie 
j e s t  w tedy  kołem. A  więc astronomowie 
nie mogli wcale wpaść na pom ysł zasto
sowania drogi tej do podziału koła. In 
dukcy jny  bieg m yśli j e s t  tu  zupełnie w y
łączony, w szystk ie  zaś odkrycia  i pos tę 
py dokonywają się indukcy jn ie . Kombi- 
nacya  tak a  możliwa je s t  ty lko wtedy> 
gdy z góry  wiadomo, że ma się w ypro 
wadzić liczbę 360, używ ając  365 dni ro 
ku. Ale naw et t a k a  indukcya  je s t  zu 

3) Ginzel, „Beitrage z. alt. Geschichte.“, 1, 
str. 874.

pełnie niemożebna, gdyż w tak im  razie 
360 musiałoby być jak ąś  liczbą podsta 
wową i g rać  pewną rolę w babilońskim 
system ie liczenia. Tymczasem wcale tak 
nie jes t ,  dla 360 nie istnieje ani wyraz 
osobny, ani cyfra; w piśmie klinowem 
360 oznacza się tak  samo, ja k  wszystkie 
inne liczby. Można dziś uważać za rzecz 
zupełnie dowiedzioną, że Sumeryjczycy, 
lud stojący na wysokim szczeblu k u l tu 
ry, używali pisma klinowego, a może je  
naw et wynaleźli; gdyby więc liczba 360 
była  punktem  wyjścia w ich system ie 
liczenia, musieliby utworzyć dla niej znak 
osobny. Powszechna zgoda panuje prze
cież na punkcie, że potrzeba znaków w y
stępuje  najwcześniej właśnie w użyciu 
liczb. Zanim jeszcze umiano pisać gło
ski, a więc wyrazy, istn ia ła  konieczność 
piśmiennego lub obrazowego u trw alania  
liczb, gdyż od nich zależał ruch  handlo
wy. Starożytne runy  drew niane  były to 
też znaki dla obliczania długu i należno
ści; to były pierwsze początki znaków 
piśmiennych. Pismo klinowe, j a k  sądzę, 
już  sam ym  kształtem  znaków wskazuje, 
że pierwotnie były to znaki liczebne. 
S tąd  każda próba wyprowadzenia sy s te 
mu sześćdziesiątkowego z 360 wydaje 
mi się z góry  chybioną.

Kewitsch (1. c.) w ybrał inną drogę do 
wyprowadzenia liczby 60. Opowiada on, 
że w dolinie Eufra tu  spotkał się szczep, 
uważający 10 za liczbę podstawową, ze 
szczepem, k tóry  za liczbę taką  uważał 6. 
Szczepami tem i byli jak o b y  Sum eryjczy
cy i Kuszy ci. Silniejszy z tych  dwu lu 
dów —który, tego Kewitsch nie rozstrzy
ga — uważał 10 za liczbę podstawową. 
Gdy spotkanie tych dw u ludów odbyło 
się pokojowo, czy też gdy  pokonanie lu 
du o system ie szóstkowym powiodło się 
niezupełnie, uważano jak o b y  za potrzeb
ne dla pogodzenia utworzyć z systemów 
szóstkowego i dziesiętnego system  nowy 
6 .1 0  =  60-kowy. Nie ulega wątpliwości, 
że takie spotkania  dwu lub więcej ludów 
nieraz odbywały się w krainie Eufratu; 
podobnież i w yrównyw anie  system ów li
czenia, czy też lepiej przenikanie liczeb
ników i liczb w system  liczenia ludu pa
nującego, j e s t  zupełnie dopuszczalne.
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Aby jed n a k  otrzymać tą  drogą system 
sześćdziesiątkowy, dowieść należy uprzed
nio is tn ien ia  system u szóstkowego. Za
pewne, można tu  na usprawiedliwienie 
przytaczać, że z epoki przed połączeniem 
się tych  dwu system ów nie doszły nas 
żadne dokumenty, nie można więc żądać 
dostarczenia  takiego dowodu co do Ku- 
szytów. Dlatego Kewitsch usiłuje wpierw 
dowieść, że powstanie systemu szóstkn- 
wego je s t  wogóle możliwo, a potem 
przytacza przykłady, że 6 w istocie by
wało m iejscami podstawą system u licze
nia.

Co dotyczę pierwszego, to, według Ke
witscha, można wskazać dwie drogi, p ro 
wadzące do szóstkowego system u licze
nia.

1) Podnosi się po kolei palce lewej 
ręki; otrzymuje się liczby 1 — 5. Na
stępnie, mówiąc ,,6“ , podnosi się p ierw 
szy palec prawej ręki i jednocześnie za
m yka się lewą dłoń. Trzymając podnie
siony pierwszy palec prawej ręki liczy 
się dalej na nowo palce lewej ręki 6-j-l 
i t. d.

2) Palce lewej ręki oznaczają liczby 
1 — 5, następnie dla 6-citi wyciąga się 
całą rękę i liczy się najpierw  pięć takich 
szóstek na palcach prawej ręki. Gdy 
szósta szóstka jes t  ukończona, wyciąga 
się obie ręce, jako „rękę rąk “ — 36.

Mnie się wydaje, że obie te metody 
prowadzą do 5-ciu, jako liczby podstawo
wej, ale nigdy do 6-ciu. Istota liczenia 
wymaga, aby jedności liczone były ró
wnowartościowe. Zapewne, pominąć mo
żna niejednakowość palców, wszystkie 5 
są przecież palcami, ale staw iać na ró 
wni rękę z palcem można byłoby tylko 
wtedy, gdyby wprowadzało się członek, 
jako  pojęcie jednostkowe. Trudno jednak  
zrozumieć, dlaczego w takim  razie m ia
łoby się kończyć na  ręce, a nie liczyć 
dalej jeszcze ram ienia i t. d. Prócz tego, 
jeżeli, s tosując metodę pierwszą liczy się 
p ierwszy palec prawej ręki, jako  6, to 
nie rozumiem, czemu nie miałoby się l i 
czyć dalej na palcach prawej ręki i dojść 
tą  drogą do 10 ciu, jako  liczby podsta
wowej. Taki wywód system u szóstko
wego, jak  również podany przez Ke

witscha analogiczny wywód system u je- 
denastkowego u Nowozelandczyków, w y
daje mi się zupełnie niemożliwy.

Podane przez Kewitscha dowody etno
graficzne również słabo bardzo popierają 
jego przypuszczenie. Brzmią one, jak  
następuje: W  Labradorze istnieje szczep 
umiejący liczyć tylko do 6-ciu; wszyst
ko. co przewyższa tę ilość, zowie się nie
zliczone. Bolanowie w Afryce posiadają 
jeszcze szczątki system u szóstkowego, 
gdyż tworzą 7=6-)-1 i 12 =  2.6. W resz
cie u Indów istnieje wyraz, oznaczający 
jedność, złożoną z sześciu części; wyraz 
ten pochodzi prawdopodobnie z Babilonu.

Pierwszego z tych  przykładów nie j e 
stem w stanie zbadać, ani stwierdzić je
go doniosłości, gdyż nie wiem, co to ma 
być za szczep, i gdzie szukać odpowied
niej l iteratury . Drugi przykład nie do
wodzi wcale, aby u Bolanów istniał kie
dyś system  szóstkowy, gdyż w takim r a 
zie byłoby zupełnie niezrozumiałe, czemu 
8 nie miałoby być = 6 + 2 .  Te dwa przy
kłady 6-1-1 i 2 .6  =  12 mogą być dobrze 
wytłumr.rzone przez pewne określone zna
czenie liczby 6 dla różnych przedmiotów 
handlu. Tak samo, np., u Niemców m en
del =  15 je s t  jednostką  tylko w handlu 
jajami, ale n igdy nie był liczbą podsta
wową żadnego system u liczenia. W resz 
cie przytoczony w yraz indyjski może nie 
mieć nic wspólnego z żadnym systemem 
liczenia; jeżeli rzeczywiście pochodzi 
z Babilonu, to powstać mógł zupełnie 
inaczej. Stanie się to zaraz widoczne, 
jeżeli objaśnienie, k tóre  daję poniżej, je s t  
słuszne.

Chcąc wytłumaczyć system  liczenia 
u Babilończyków, czy też Sumeryjczy- 
ków, należy, według mego zdania, skie
rować wzrok najpierw Icu systemowi sa 
memu. Okazuje się, że ani dla 6, ani 
dla 36, ani dla 216 i t. d. niema osob
nych cyfr, ani też osobnych liczebników. 
Już choćby z tego tylko powodu liczba 
6 nie wydaje mi się podstawą systemu 
sześćdziesiątkowego. Gdyby ten  osta tn i 
powstał z 6, byłoby rzeczą niezrozumiałą, 
że ani w liczebnikach, ani w  cyfrach nie 
pozostało żadnego śladu po tej liczbie 
podstawowej. System  cyfr w piśmie kii-
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nowem — j a k  z pewnością wiadomo, Su- 
m eryjczycy używali tego właśnie p ism a— 
je s t  raczej w ybitn ie  dziesiętny: j  =  1 

TYY
aż do YTT — 9; dalej dla 10 nowy znak 

TTY
^ , i dalej, w prost  przez odpowiednie 
ustaw ianie  tych znaków, do 100 =

10.100== < H  10 .10 . 100 =  <XK -
Obok tego system u naw skroś  dzies ię tne
go już  w tablicach z Senkereh widzimy 
równie logicznie w yrobiony system  sześć- 
dziesiątkowy. Mianowicie, dla 60 użyty  
jest znowu znak { ; dalsze liczby pisze 
się, j a k  u nas, zapomocą uzależnienia 
wartości znaków od m iejsc  przez nie zaj
m owanych. Aby jed n a k  uniknąć  pomy
łek, oznacza się liczbę 61 nie przez J J } 
lecz zmienia j ą  się przez umieszczenie 
w środku znaku soss — 60, a więc 
(podług Bezolda), gdy  tym czasem  71 =  
=  r < y  pisze się w sposób zwykły, przez 
uzależnienie wartości znaków od miejsc. 
Najniższą jed n o s tk ą  rzędu wyższego je s t  
602 =  1 sar. Liczbę tę  albo oznaczano 
jednym  klinem  f , k tórego w artość uza
leżniona by ła  od zajm owanego miejsca, 
albo też wprowadzano znak  osobny O  lub 
O ;  zam iast tego osta tn iego  w ystępu je  

też Rzecz godna uwagi, że obok
tego występuje  też znak  osobny na 
10 . 60 =  600 =  ner. A więc daje się tu  
dostrzedz wpływ sys tem u  dziesiętnego. 
Ale gdy sposób pisania  zapomocą znaków 
soss i sar j e s t  zupełnie wyrobiony, rzecz 
ma się inaczej, gdy chodzi o użycie zna
ku  ner. Np. w znalezionej przez Hilt- 
p rech ta  książeczce do nauk i rachunków  
podana je s t  tabliczka mnożenia do 60-ciu. 
Tablice z Senkereh  podają  k w a d ra ty  
i sześciany (te osta tn ie  prawie do poło
wy odłamane) do 592.

Chcąc w ytłum aczyć pochodzenie tego 
sys tem u  nie można przy jąć  ani objaśnień 
astronomicznych, ani a ry tm etycznych , 
podanych przez K ew itscha. N atom iast 
wydaje  mi się prawdopodobnem  inne ob 
jaśnienie. Równie niezbędne, j a k  licze
nie, je s t  dla człowieka oznaczenie k ie 
runku. Potrzeba  tego narzuca  się ju ż  
wtedy, gdy o geom etry i jeszcze naw et

mowy być nie może. O ryentacya  w cz a 
sie wędrówki w ym aga już  usta len ia  kie
runków. Stąd powstaje potrzeba ozna
czania różnicy kierunków. Miarą tej ró 
żnicy może być, ja k  u Egipcyan, ką t  p ro 
sty, k tóry  niewątpliwie już  na p ierw ot
nych stopniach rozwoju ludzkości mógł 
być wyznaczony zapomocą pionu. Aby 
je d n a k  módz stosować pion do wyzna
czania kierunków na płaszczyźnie, konie
czne było sporządzenie trwałej miary 
kątów. Prawda, is tn ie ją  też m etody przy
bliżone, np. wizowanie wzdłuż rąk, w y 
ciągniętych poziomo w bok, a następnie 
w yprostow anych naprzód. Ale p rzyna j
mniej tak  samo dogodnie, a z pewnością 
dokładniej, ju ż  na najp ierw otn iejszym  
stopn iu  rozwoju daje się sporządzić k ą t  
t ró jką ta  równobocznego. Trzy p rę ty  ró
wnej długości, u łam ane z drzewa, wy
sta rcza ją  do wyznaczenia tego kąta . 
Z tego powodu ką t  t ró jką ta  równobocz
nego może być równie dobrze, j a k  k ą t  
prosty, uży ty  za m iarę jednostkow ą k ie 
runku. Gdy więc lud pewien obrał k ą t  
t ró jką ta  równobocznego za miarę pod
stawową, obok tego zaś używał system u 
dziesiętnego, było rzeczą natura lną , że 
podzielił ten  k ą t  na 10 części. W spo
sób równie na tura lny  okazało się, że 6 t a 
kich kątów wypełnia płaszczyznę, a więc 
cała płaszczyzna zawiera 6 razy 10, t. j .  
60 części. W  ten  sposób liczba 60 m u 
siała uzyskać znaczenie podstawowe, gdy 
chodziło o podziałkę na płaszczyźnie, tj.
0 określenie kierunku. Dzielono płasz 
czyznę na 60 części; z tego powodu po
dział na 60 części stał się najpospolitszy,
1 zaczęto stosować go nietylko do płasz
czyzny, ale też i do innych  wielkości. 
Dzieląc części sześćdziesiąte jeszcze raz 
według sys tem u  dziesiętnego dochodzono 
w sposób na tu ra ln y  do 600 części, a więc 
do liczby ner. A gdy już  zupełnie przy
zwyczajono się do podziału na 60 części, 
jak  tego uczyła książka z Nippuru, dzie
lono części sześćdziesiąte znowu na 60 
i w ten  sposób otrzym ywano liczbę sar.

Otóż w czasach, gdy  ten  podział ele
m entarny  był już  oddawna przyjęty, 
i liczono z zasady podług system u po
działu na 60 części, z postępem  ku ltu ry
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wyłoniła się konieczność przeprowadze
nia podziału koła w celach astronomicz
nych i geometrycznych. Powstanie tego 
system u liczenia było tedy  zupełnie nie
zależne od zadania podziału koła. Do 
rozwoju system u sześćdziesiątkowego n a 
w et pojęcie koła nie było potrzebne, nie 
był potrzebny naw et wynalazek cyrkla. 
Przeciwnie, gdy następnie, z rozwojem 
geometry i i astronomii, przyjęto znów 
k ą t  t ró jką ta  równobocznego za wielkość 
podstawową, było już zupełnie zrozu
miałe, że ką t  ten podzielono znów na 60 
stopni, stopień dalej na  60 m inut i t. d. 
W  ten  sposób podział koła wypada zu
pełnie konsekwentnie, i s taje się zrozu
miałe, dlaczego nie 360, lecz właśnie 60 
ma to znaczenie podstawowe.

Przełożył S. Rozenblat.
(Dok. nast.).

O B U D O W I E  I Ż Y C IU  K R A B Ó W  
G Ł Ę B I N O W Y C H .

(Dokończenie).

D rugą  nie mniej ważną właściwość 
stanowią stosunkowo znaczne rozmiary 
ciała krabów głębinowych. Valdivia w y
dobyła z wielkich głębokości prawdziwie 
olbrzymie gatunki, gdy w wodach pły t
kich miejsce ich zajmują postaci blisko 
spokrewnione, ale drobne. I dla tego 
zjaw iska trudno je s t  dać zadowalające 
objaśnienie: może je s t  ono skutkiem  dłu
gowieczności ga tunków  głębinowych, cho
ciaż zresztą  przypuszczenie takie wydaje 
się mało prawdopodobnem ze względu na 
bardzo silne napięcie walki o by t w o tch ła
niach m orskich ,—a może też panujące 
tam  zimno wyw iera  jak iś  pobudzający 
wpływ na działalność komórek i wzrost 
całego organizmu.

Godny uwagi je s t  dalej nadzwyczaj 
silny rozrost jam  skrzelowych, które 
u pew nych  gatunków  bywają  ta k  obszer
ne, że schodzą się w środku ciała. S ta 
nowi to, w edług  wszelkiego prawdopo
dobieństwa, przystosowanie się, wywo

łane mniejszą zawartością tlenu w wo
dzie głębinowej.

Bardzo wyraźnie odbija się na budo
wie rodzaj pożywienia krabów. Niema 
wśród gatunków  głębinowych roślinożer- 
ców, bo też niema tam  i roślin; w szyst
kie tamtejsze zwierzęta karm ią się inne
mi zwierzętami, ale nie wszystkie w j e 
dnakowy sposób: są wśród nich połyka- 
cze mułu, w którym  znajduje się zawsze 
obfitość cząstek organicznych pochodzą
cych z rozkładu ciał rozmaitych zwie
rząt, które spadają po śmierci z górnych 
w arstw  wody; są i prawdziwe drapieżne, 
urządzające łowy na innych mieszkańców 
tych otchłani.

Dwie te grupy krabów różnią się wy
bitnie budową. Pierwsze są to spokojne, 
ociężałe i mało zmyślne stworzenia, ale 
zato doskonale przystosowane kształtem  
i barw am i do środowiska; w ystarcza im 
zachowywać się spokojnie, aby się s tać  
niedostrzegalnemi i uniknąć w ten  spo
sób napastników a jednocześnie i samym 
chwytać bez kłopotu zdobycz, gdy im 
się j a k a  nawinie, zwiedziona tą  ich nie
dostrzegalnością. Drugie odznaczają się 
zręczną i mocną budową oraz brakiem 
przystosowań ochronnych; są one prze
ważnie mniej lub więcej zmyślne i urzą
dzają łowy na inne stworzenia.

Większość krabów głębinowych należy 
do pierwszej g rupy  i posiada rozmaite 
przystosowania ochronne, wśród których 
na szczególną uwagę zasługuje objaw, 
znany pod nazwą m askarad krabów. Po
lega on na pokryciu ciała postronnemi 
przedmiotami, m ającem charak te r  przy
stosowania ochronnego. U jednych  z tych 
krabów ciało porosłe j e s t  rozpłaszczone- 
mi włoskami, do k tórych  przystaje i mię
dzy k tóre  nabija  się muł z dna, tworząc 
na ciele ochronną powłokę, która czyni 
kraba niedostrzegalnym , gdy siedzi nie
ruchomo na dnie. U innych znowuż znaj
dujemy na grzbiecie i nogach haczyko
wate kolce, służące do przytwierdzenia, 
polipów, gąbek, mszywiołów i innych 
tworów morskich, w które krab  sam się 
stroi, nasadzając je  sobie na ciało mię
dzy te kolce. Stanowi to doskonały śro
dek ochronny, tembardziej, że k rab  zimie.
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nia sobie to pokrycie, zależnie od środo
wiska, w jak iem  się znajduje.

Nie będziemy dłużej zastanaw iać  się 
nad tem i m askaradam i k rabów  tembar- 
dziej, że były  one przedmiotem osobne
go a r tyku łu  !) i nie s tanow ią  p rzytem  
specyalnej właściwości ga tunków  g łęb i
nowych. Zwrócimy na tom ias t  uw agę na 
kw estyę  ubarw ien ia  tych  stw orzeń. P a 
nują  wśród nich dwie barw y: bladożółta 
i czerwona, przyczem  ta druga  je s t  p rze
ważającą, pospolitą zresztą  n iety lko u 
tych krabów, ale i u  inych  zw ierząt głę
binowych. Znowuż jed n a k  stanow i ona 
zagadkę jeszcze nierozwiązaną i rozmaici 
badacze różnie z a p a tru ją  się na nią.

Verill widzi w niej objaw  przystoso
wania się, a znaczenie jej tłum aczy w ten 
sposób, że jako  dopełnienie do zielonej, 
k tóra  stanowi panującą  barwę głębokich 
otchłani, j e s t  ona wielce dogodna dla 
zwierząt, sku tk iem  niej bowiem wydają  
się szaremi albo czarnemi i z tego powo
du s ta ją  się t rudno  dostrzegalne. T łum a
czeniu Verilla można je d n a k  uczynić 
zupełnie s łuszny zarzut, że dla tych  zwie
rzą t  byłoby znacznie dogodniej być wprost 
zielonemi, zielona barw a bowiem jeszcze 
mniej odbijałaby od zielonego środo
wiska.

To też inni badacze s ta ra ją  się z jaw is
ko to w ytłum aczyć inaczej, mianowicie 
w związku z ciemnością, panu jącą  w  o tch ła
niach morskich, i ze ślepotą  pospolitą 
wśród stworzeń głębinowych. P rzekona
no się mianowicie z n ie jednokrotnych  
badań, że raki, hodowane w ciemnych 
naczyniach albo też pozbawione oczu, 
przyb iera ją  na całem ciele barw ę czer
woną. P rz ib ram  stw ierdził, że oślepienie 
u takich zw ierząt pociąga za sobą za
wsze czerwone zabarwienie. Pozostaje 
ono zatem niewątpliwie w  związku z ocza
mi i światłem, pomimo tego je d n a k  nie 
j e s t  dla nas zupełnie zrozumiałe.

Swoją drogą zresztą należy być b a r 
dzo ostrożnym  w kw esty i  tej czerwonej 
barw y zw ierząt g łębinowych, nie m am y

i) P orów . „W szechśw iat" r. 1909 str. 804 ar
ty k u ł „M askarady krabów ".

bowiem żadnego dowodu, czy jes t  ona 
rzeczywiście ich barw ą w w arunkach  
norm alnych czy też tylko powstaje, jako  
skutek  zm iany ubarw ienia  po nagłem 
wyciągnięciu z wody pod wpływem gwał
townego s trachu  lub jak iegoś porażenia 
komórek barwnikowych.

K w estya ubarw ienia  i światła  prow a
dzi nas do narządów wzrokowych tych 
krabów. S tanowią one również jeden  
z p iękniejszych objawów przystosowania 
się fauny głębinowej. Oczy wogóle zo
s ta ją  w ścisłej zależności od warunków 
św ietlnych i zmiana tych  warunków od
bija się zawsze na ich budowie.

Mogłoby się wydawać, że zwierzęta 
głębinowe powinny być ślepe, ponieważ 
przebyw ają  stale w wiecznym mroku, 
którego nie przebija  żaden promień św ia
tła  słonecznego. Pocóżby zatem potrze
bne im były oczy tam, gdzie nie można 
nic widzieć? Wiadomo jednak, że wśród 
form głębinowych obok zupełnie ślepych 
znajdują  się i obdarzone silnie rozwinię- 
tem i oczami, uzdolnionemi do bardzo 
dobrego widzenia w półmroku. Wiadomo 
również, że znaczna liczba zwierząt głę
binowych posiada narządy świecące, któ- 
rem i rozjaśnia sobie m rok otchłani mor
skich, a skoro je s t  tam światło, koniecz
ną  rzeczą s ta je  się posiadanie oczu dla 
dobrego kierowania się.

Dotyczę to również krabów: i wśród 
nich z jednej strony  znajdujem y gatunki
0 dużych doskonale rozwiniętych oczach, 
częstokroć osadzonych na słupkach; z 
drugiej zaś ślepe stworzenia z zupełnie 
prawie zanikłym nerw em  wzrokowym
1 organem  dotyku zamiast oczu. I to 
częstokroć w tem  samem miejscu tuż 
obok siebie, zupełnie jakgdyby  to samo 
światło wywierało jak iś  dwojaki wpływ 
na  oczy: raz pobudzało do większego ich 
rozwoju, to znów do zupełnego zaniku. 
Rzecz, napozór niezrozumiała, s ta je  się 
jed n ak  jasną , gdy  weźmiemy pod uwagę 
sposób życia jednych  i drugich krabów: 
ga tunk i z dobrze rozwiniętemi oczami 
są to, j a k  widać z całej ich budowy, 
stworzenia ruchliwe i zwinne, odbywa
jące  duże podróże po dnie morskiem,

| a więc potrzebujące dobrego organu
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wzroku; ga tunk i z zanikłemi oczami p ro 
wadzą życie prawie że siedzące, ukry te  
pod kamieniam i albo też przytwierdzone 
do innych zwierząt, oczy dla nich są za
tem  niejako zupełnie zbyteczne.

U form, obdarzonych wzrokiem, oczy 
m ają rozm aity stopień rozwoju i udosko
nalenia. Są zawsze siatkowate, złożone 
z m nóstw a pojedyńczych wielościennych 
oczek, ale budowa tych prostych oczek 
nie zawsze je s t  jednakow a. Szczególnie 
znaczne różnice znajdujemy w budowie 
w ars tw y  czarnego barwnika, otaczającej 
niby płaszcz każde oddzielne oczko, a zło 
żonej z komórek kurczliwych. U jednych  
atoli krabów te komórki barwnikowe są 
stale w stanie skurczu i w arstw a ich nie 
okryw a całkowicie oczek, które w skutek  
tego dają obrazy mniej ostre i mniej 
wyraźne. Są to tak  zwane przez Doflei- 
na oczy zmierzchowe. U innych powło
ka  barw nikow a osłania całe oczy, docho
dząc z przodu aż do tęczówki; w takich 
oczach żaden promień nie może wyjść 
bokiem, żaden się nie m arnuje i w sku
tek  tego widzenie je s t  znacznie lepsze. 
Najdoskonalszą wreszcie formę stanowią 
oczy z reflektorami, posiadające w po
włoce barwnikowej tak  zwaną tapetę, 
specyalną w arstw ę do odbijania promie
ni świetlnych. Ta tapeta  stanowi zna
komite ułatwienie widzenia w skąpem 
oświetleniu, ponieważ te same promienie 
w skutek  odbicia się i powtórnego wró
cenia do oka działają dwa razy silniej 
na zakończenia nerwów wzrokowych 
i w yw iera ją  dwa razy silniejsze wraże
nia. Ta tapeta  krabów tak  samo zresztą 
ja k  i innych zwierząt głębinowych po
siada jeszcze zwykle zdolność świecenia.

Są wreszcie i oczy zupełnie pozbawio
ne powłoki barwnikowej, ale te należy 
uważać za organ zanikający.

Gdy teraz  zastanowim y się nad sta ro 
żytnością różnych krabów głębinowych, 
to musim y dojść do wniosku, że g a tu n 
ki z oczami dobrze rozwiniętemi i do
brze przystosowanem i do m iejscowych 
w arunków  zamieszkują głębiny od daw 
nych geologicznych okresów i tem  się 
właśnie tłum aczy ich wysokie p rzys toso
wanie się; te zaś, k tóre m ają  oczy mało

przystosowane lub szczątkowe, są p raw 
dopodobnie blizko spokrewnione z dzi- 
siejszemi formami z wód płytkich i do
stały się do głębi w okresach później
szych.

B. Dyakowski.

Akademia Umiejętności.
II I .  W y d z ia ł  m a t e m a t y c z n o - p r z y r o d n ic z y .

Posiedzenie dnia 5  kwietnia 1 9 1 0  r.
Przew odniczący: D y re k to r  E . Janczewski-

(Dokończenie).

Czł. H. Hoyer przedstawia rozprawę p. 
Jana Stacha p. t.: „Ontogenia zębów siecz
nych królika; przyczynek do kwestyi po
chodzenia gryzoni“.

Pcdczas rozwoju uzębienia pojawiają się 
u  niektórych gryzoniów przed dużemi siecz- 
nemi w szczęce górnej i dolnej, maleńkie 
ząbki, których znaczenie nie było wyjaśnio
ne; gdy bowiem jedni badacze (Preund) 
przypuszczali, że są to mleczne poprzedniki 
dużych siecznych, późniejsi (Adloff, Heinick) 
twierdzili, że są to ząbki, homologiczne 
z pierwszą parą siecznych innych zwierząt. 
Duże zęby sieczne gryzoniów odpowiadały
by w takim razie drugiej parze siecznych, 
a w ten sposób pogląd, w którym Cope na 
podstawie podobieństwa w budowie uzębie
nia wywodzi gryzonie od przedstawicieli w y
gasłego rzędu Tillodontia, znajdowałby po
twierdzenie także w ontogenezie obecnie ży
jących gryzoniów, gdyż u  Tillodontia po
większa się wybitnie druga para zębów sie
cznych, a pierwsza i trzecia zanikają. W ce
lu rozstrzygnięcia tego zagadnienia p. S. 
podjął badania nad rozwojem uzębienia głó
wnie królika, nadto wiewiórki, a ze spostrze
żeń jego, popartych rycinami i modelami 
woskowemi, odtwarzającemi rozwój uzębie
nia obu tych gryzoniów, wynika, że ząbki, 
które zjawiają się tylko podczas zarodkowe
go życia w uzębieniu królika i innych g ry 
zoniów przed dużemi siekaczami w górnej 
i dolnej szczęce, są mlecznemi ich poprzed
nikami, a nie odpowiadają pierwszej parze 
zębów istniejących niegdyś w uzębieniu zwie
rząt z rzędu Tillodontia. Na poparcie filoge
netycznej hypotezy Gopego brak więc w on
togenezie obecnych przedstawicieli rzędu 
gryzoniów jakichkolwiek danych. P. S. od
piera zarazem wszystkie zarzuty, jakie pod
niósł Adlolf przeciwko podobnemu pojmo
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waniu tych  małych ząbków od chwili po
wstawania ich, aż do zaniku, k tóry  nastę
puje przez całkowitą resorpcyę z przyczyny 
napierania na nie wykluwających się dużych 
zębów siecznych.

Czł. Marchlewski przedstawia rozprawę p. 
Ant. Korczyńskiego p. t.: „O przyłączaniu
chlorowodoru w tem peraturze niskiej przez 
aniliny substy tuow ane1*.

P. K. zajmuje się poglądami Kauflera 
i Kunza na wzór dla wielochlorowodorków 
zasad, okolicznościowo przez niego podany 
i zwraca się przeciw sposobowi udawodnia- 
nia prawdziwości tego wzoru, k tórym  posłu
gują się wymienieni badacze. P. K. podaje 
wyniki badań swoich nad przyłączaniem 
przez pochodne aniliny chlorowodoru w tem 
peraturze — 75° i u jm uje je w ogólniejsze 
prawidła.

Czł. Bądzyński przedstawia rozprawę p. 
P . Rogozińskiego p. t.: „Przyczynki do zna
jomości wymiany fosforu w ustro ju  zwierzę
cym".

P. R. poddał zbadaniu wpływ, na wymia
nę azotu i kwasu fosforowego u psa,' k tóry  
wywierają dodane do stałej karmy fytyna, 
lecytyna i fosforan sodowy. Z doświadczeń 
wynika, źe na wymianę azotu oraz zużytko
wanie azotu, zawartego w karmie, żadna 
z tych  substancyj wyraźnego wpływu nie 
wywiera. Podobnież nie wywierają one zna
czniejszego wpływu na przyrost azotu i kwa
su fosforowego w ustroju. Pies wydala 
w moczu kwas fosforowy, wprowadzony w 
postaci lecytyny lub fosforanu; natomiast 
kwas fosforowy, wprowadzony w postaci fy
tyny , wydala w małej tylko części w mo
czu, przeważnie zaś w kale. W  doświad
czeniu na człowieku stwierdzono, że fytyna 
nie wywiera wyraźnego wpływu na wymia
nę azotu i kwasu fosforowego. Kwas fosfo
rowy, wprowadzony w postaci fytyny, od
najduje się w przeważnej części w kale. 
Zbadanie rozmieszczenia kwasu fosforowego 
w  kale psim i ludzkim wykazało, że kał 
ludzki zawiera znaczną ilość lecytyny, psi 
zaś nie zawiera jej prawie wcale. B^ytyna 
wprowadzona z pożywieniem odnajduje się 
w kale psim w znacznej ilości niezmieniona; 
tymczasem w ustro ju  ludzkim fy tyna ulega 
całkowitemu rozkładowi i do kału nie prze
chodzi wcale. Inozytu, jako p roduk tu  roz
kładu wprowadzonej z pożywieniem fytyny 
nie można wykazać w moczu ludzkim.

Czł. J .  Talko-Hryncewicz przedstawia roz
prawę p. Walerego Łozińskiego p. t.: „P rzy
czynki do antropogeografii krainy jarowej 
Podola".

P. Ł. zajmuje się wpływem, k tó ry  w y
wiera rzeźba jarowa na stosunki antropo- 
gtograficzne. N a podstawie licznych przy
kładów i m ateryału  statystycznego okazuje,

że nie tylko pod względem morfologicznym, 
ale również i pod względem antropogeogra- 
ficznym jary  tworzą zupełnie odrębny typ 
dolin. Jary typowe zawierają w swem wnę
trzu  stosunkowo niewiele miejsca do osie
dlania się i skupiają daleko mniejszą część 
ludności, aniżeli inne doliny. Odrębność an- 
tropogeograficzną jarów jeszcze silniej wy
stępuje, gdy weźmiemy pod uwagę przebieg 
szlaków komunikacyjnych, które trzymają 
się powierzchni wyżyny, a starają się o ile 
możności jary  omijać. Dołączona mapa 
przedstawia gęstość zaludnienia i przyrost 
ludności w najbardziej typowej krainie ja ro 
wej, za jaką  p. Ł. uważa południowo - za
chodnią część paleozoicznego obszaru Po
dola.

Czł. T. Browicz zdaje sprawę z przedsta
wionej na posiedzeniu z dnia 21 lutego b. r. 
rozprawy pp. Adama Wrzoska i Adolfa Ma- 
cieszy p. t.: „Badania doświadczalne nad
dziedziczeniem się tak  zwanej padaczki świ
nek morskich, wywołanej przez uszkodzenie 
nerwu kulszowego“. (Część pierwsza badań 
doświadczalnych nad dziedziczeniem się cech 
nabytych).

Rozprawa pp. Wrzoska i Macieszy poświę
cona jest zbadaniu zagadnienia: czy u po
tomstwa świnek morskich, u  k tórych pa
daczka została wywołana przez uszkodzenie 
nerwu kulsżowego, można wywołać napady 
padaczkowe zupełne lub niezupełne. Pp. 
W. i M. uszkadzali nerw kulszowy z jednej 
lub obudwu stron u  108 świnek morskich. 
Nerw kulszowy bywał uszkadzany trojako: 
albo nerw ten przecinano, albo wycinano 
zeń kawałek długości 0,5 cm  do 1 cm, albo 
wreszcie podwiązywano go silnie nitką j e 
dwabną. U zwierząt, k tórych  nerw kulszo
wy uszkodzono jednym z trzech wspomnia
nych sposobów, można było wywołać w pe
wien czas po operacyi tak  zwane przez 
Brown-Sśąuarda napa<iy padaczkowe niezu
pełne, a potem i zupełne, jeżeli tylko zwie
rzęta żyły dostateczny czas po operacyi. 
Z potomstwa, otrzymanego od świnek mor
skich, u  których padaczka wystąpiła wsku
tek uszkodzenia n. kulsżowego, pp. W. i M. 
systematycznie badali 81. Z tych 81 świ
nek morskich, pochodzących od rodziców 
padaczkowych, u  31 można było w pierw
szych tygodniach życia wywołać napady nie
zupełne, a u 50 nie można było wywołać 
żadnych napadów. U żadnej zaś nie można 
było wywołać napadów zupełnych. Badając 
systematycznie 17 świnek morskich służą
cych do kontroli, które pochodziły od rodzi
ców zdrowych, żadnej operacyi nie podda
wanych, pp. W. i M. mogli również wywo
łać u  8 napady niezupełne w pierwszych 
tygodniach życia. Na możność wywołania 
napadów niezupełnych u  młodych świnek
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morskich, pochodzących od rodziców zdro
wych, dotychczas żaden z badaczów uwagi 
nie zwrócił. Ogólne wyniki badań swoich 
pp. W. i M. streszczają w sposób następu
jm y:

1) Dziedziczenia się padaczki świnek mor
skich, wywołanej przez uszkodzenie n. kul- 
szowego, nie stwierdzono.

2) U potomstwa świnek morskich, u  k tó 
rych napady zupełne zostały wywołane przez 
uszkodzenie n. kulszowego, zauważono pe
wne usposobienie do padaczki, albowiem 
u  rzeczonego potomstwa można było wywo
łać przez uszkodzenie n. kulszowego napady 
zupełne padaczkowe wcześniej, aniżeli u  po
tomstwa świnek morskich zdrowych i nie- 
operowanych.

3) Występowania, po podrażnieniu mecha- 
nicznem skóry pyska i szyi, napadów nie
zupełnych u  świnek morskich, pochodzących 
do rodziców padaczkowych, nie uważano, 
wbrew Brown-Seąuardowi i Westphalowi, za 
dowód dziedziczenia cechy nabytej, gdyż 
drażniąc skórę pyska i szyi świnek morskich 
zdrowych i od zdrowych rodziców pocho
dzących, pp. W. i M. wywoływali także, 
w pewnej liczbie przypadków, napady nie
zupełne.

Sekretarz zawiadamia, że w dniu 28-ym 
lutego b. r. odbyło się posiedzenie Komisyi 
historyi nauk  matem.-przyrodniczych.

Na posiedzeniu tem Komisya ukonstytuo
wała się, wybierając prof. J. Rostafińskiego 
przewodniczącym, prof. L. Birkenmajera 
sekretarzem. Po dłuższej dyskusyi nad pro- 
gramatem czynności Komisyi, uchwalono 
założyć wydawnictwo aperyodyczne, poświę
cone jej pracom. Zgodnie z wnioskiem, 
przedstawionym przez czł. Birkenmajera, po
stanowiono, że wydawnictwo to ma być po
święcone celom następującym:

a) ogłaszaniu tekstów dawnych zabytków 
l i te ra tury  matein. - przyrodniczej w Polsce 
rozpoczynając od cenniejszych;

b) zbieraniu zewsząd drobnych, lecz mo
żliwie licznych wiadomości, dotyczących hi
storyi wymienionych nauk w Polsce (np. 
kiedy przywieziono do Polski pierwszy te r 
m ometr i t. p.)

Komisya życzy sobie również pracować 
w kierunku konstrukcyjnym, wyraża jednak 
nadzieję, że prace konstrukcyjne, lub mo
nografie poświęcone bądź pojedynczym epo
kom, bądź szczególnie interesującym osobis
tościom, będą mogły, ze spółdziałaniem Ko
misyi, i nadal, podobnie jak  to już nieraz 
bywało, znajdować właściwe miejsce w wy
dawnictwach Wydziału Matematyczno-Przy
rodniczego Akademii, bądź w jego Rozpra
wach lub Buietynie, bądź w postaci osobnej 
książki. Zgodzono się dalej na zdanie, źe 
prace i wydawnictwa Komisyi nie powinny

ograniczać się wyłącznie do polskich zaby t
ków, lecz obejmować będą również zabytki 
l iteratur obcych, zwłaszcza w razie większej 
owych pomników wartości. Czł. Birkenma- 
jer  wymienił i opisał pokrótce kilkanaście 
zabytków naukowych dawnej literatury ma
tem.-przyrodniczej w Polsce, które, jego zda
niem, najpierw wydać należałoby. Decyzyę 
w tej mierze na razie odroczono. Roztrzą
sano również układ, ty tu ł  i inne szczegóły 
proponowanego wydawnictwa, wreszcie pro- 
pożycye co do nowych spółpracowników, 
których Komisya zamierza przedstawić do 
zatwierdzenia Wydziałowi Matem. - Przyrod
niczemu Akademii Um. Ostateczne decy- 
zye w tych wszystkich sprawach odłożono 
do następnego posiedzenia Komisyi.

Sekretarz zawiadamia, że dnia 12-go mar
ca r. b. odbyło się posiedzenie administra
cyjne Komisyi Fizyograficznej pod przewod
nictwem prof. d-ra P. Kreutza.

Po przyjęciu protokułu z posiedzenia 
w dniu 11-ym grudnia r. z., sekretarz zdał 
sprawę z postępu wydawnictw Komisyi i od
czytał sprawozdania z czynności Sekcyi 
w r. z., tudzież sprawozdanie muzealne. 
Sprawozdania te przyjęto do wiadomości. 
Przewodniczący poruszył sprawę Muzeum 
Przyrodniczego w Krakowie, przypomniał 
dawniejsze zabiegi o utworzenie krajowego 
Muzeum Przyrodniczego, datujące się od 
Komisyi Edukacyjnej, i obecne, podjęte 
z różnych stron, między innemi przez To
warzystwo przyrodników im. Kopernika, wy
raził wreszcie nadzieję, że wspólnym usiło
waniom uda się sprawą tą  zainteresować 
szersze koła i doprowadzić ją do skutku  
w niedalekiej przyszłości. Przyjęto rachu
nek z funduszów Komisyi za rok 1909, 
przedstawiony przez prof. R. Gutwińskiego 
w imieniu Komisyi kontrolującej, i udzielo
no Zarządowi Komisyi absolutoryum.

Uchwalono następujący preliminarz wy
datków na rok 1910:

I. Wydatki Sekcyi:

a) Sekcya meteorologiczna:
1. Dodatek do remuneracyi za 

robienie spostrzeżeń m ete
orologicznych w Bochni. . K. 20.—

2. Koszt objazdu stacyj mete
orologicznych ............................„ 200 .—

b) Sekcya geologiczna:
1. Zasiłek prof. d-rowi T. Wi

śniowskiemu i d-rowi J .  R y
chlickiemu na badania g e 
ologiczne w okolicy Prze
myśla ............................................. „ 200 .—

2. Zasiłek d-rowi Z. Rozenowi 
na badanie skał wybucho
wych śląsko-morawskiej for-
macyi kredowej............................„ 350.—
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3. Zasiłek d-rom W. Kuźniaro
wi i E . Kiernikowi na zba
danie g ro ty  Magury w T a
trach .........................................„ 200 .—

4. Zasiłek p. A. Mazurkowi na 
zebranie skamieniałości k re
dy lubelskiej............................. „ 100 .—

5. Zasiłek p. W. Goettlowi na 
zebranie skamieniałości w 
R o g o ź n i k u ............................. „ 100.—

6 . Zasiłek d-rowi L. Sawickie
mu na badanie jezior ta 
trzańskich. .............................„ 200 .—

7. Zasiłek p. li. Kropaczkowi 
na zebranie materyałów p a 
leontologiczny cli z warstw 
karpackich pod Rzeszowem „ 150.—

8 . Reinuneracya za porządko
wanie i oznaczanie zbiorów 
paleontologicznych w Mu
zeum Komisyi . . . . . . .  „ 600.—

c) Sekcya zoologiczna:
1. Zasiłek prof. S. Smreczyń- 

skiemu na dalsze badania 
entomologiczne w Karpa
tach zachodnich . . . . „ 450.—

2. Zasiłek d-rowi L. Sawickie
mu, jak wyżej pod 6) 6 . . „ 300.—

3. Zasiłek p. W. Kownackie
mu na badanie wijów w Ga
licyi wschodniej . . . .  „ 300.—

4. Zasiłek p. S. Minkiewiczowi 
na badanie faunistyczne je 
zior tatrzańskich . „ 400.—

5. Zasiłek d-rom W. Kuźniaro
wi i E . Kiernikowi, jak  wy
żej pod b) 3 ............................„ 300.—

d ) Sekcya botaniczna:
1. Zasiłek p. W. Szaferowi na 

zbadanie fiorystyczne Siwej 
Wody pod Szkłem i jeziora
w N i e m i r o w i e .............................  200.—

2. Zasiłek p. A. Żmudzie na 
wycieczki fiorystyczne w
sprawie „F lory  Polskiej ' 1 . „ 200.—

3. Zasiłek p. E . Malinowskie
mu na takież wycieczki . . „ 300 .—

4. Zakupno książek . „ 200.—
5. Zakupno ro ś l in .............................  100.—

II. W ydatki na urządzenie
i u trzym anie Muzeum:

1. Transport zbiorów. . „ 100.—
2. Zakupno książek . „ 100.—

Przewodniczącym Komisyi na rok 1910 
wybrano prof. d-ra P. Kreutza, sk ru ta to ra 
mi rachunków Komis3’i pp. RL. A. Nowic
kiego i prof. T. Sikorskiego, zastępcami 
skrutatorów pp. prof. R. Gutwińskiego i S. 
Udzielę. Do Komisyi kontrolującej muzeal
nej wybrano pp. SRG. J .  Booheńskiego,

prof. R. Gutwińskiego i S. Stobieckiego. 
Zatwierdzono delegatów dó Zarządu muzeal
nego, wybranych przez Sekcye: geologiczną, 
botaniczną i zoologiczną: pp. d-ra W. Kuź
niara, prof. R. Gutwińskiego i prof. J. Śnież
ka. Przyjęto następujących kandydatów na 
spółpracowników Komisyi, proponowanych 
przez Sekcye: pp. Józefa Ryznera. prof. H. 
Weigta (z Sekcyi meteorologicznej), dyr. 
Franciszka Drobniaka w Brzeszczu, dyr. J a 
na Jarosza w Orłowej, SRG. Ferdynanda 
Jastrzębskiego, S. insp. Hugona Kowarzyka 
w Jaworznie, insp. Adama Łukaszewskiego 
we Lwowie, dyr. Antoniego Schimitzka 
w Sierszy (z Sekc. geologicznej), Jana  Bay- 
gera we Lwowie, d-ra Jana Hirschlera we 
Lwowie (z Sekc. zoologicznej), Rudolfa So
bek Sobkiewicza w Żytomierzu, prof. Sta
nisława Sokołowskiego we Lwowie, Kazi
mierza Szafnagla w Wilnie (z Sekc. bota
nicznej)

W końcu posiedzenia p. S. Stobiecki za
wiadomił Komisyę, że z funduszu zebranego 
na sprowadzenie zwłok i pogrzeb śp. S. Za- 
ręcznego pozostała pewna kwota (około 
1 200 K.), którą Komitet zajmujący się po
grzebem postanowił złożyć Komisyi fizyogra- 
ficznej na rzecz funduszu muzealnego. Po 
wyrażeniu podziękowania p. Stobieckiemu, 
Przewodniczący zamknął posiedzenie.

Na posiedzeniu ściśle jszem Wydział po
stanowił: wybór na spółpracowników Ko
misyi Fizyografioznej wszystkich, przez nią 
proponowanych, wyżej wymienionych osób 
zatwierdzić.

KRO N IKA  NAUKOWA.

Zmienność ryb. Wiadomo, jak  ważny 
wpływ wywierają warunki stoczenia w spra
wie zmienności gatunków. Częstokroć jedne 
i te same gatunki zależnie od środowiska 
posiadają tak  odmienne cechy, że nawet w y
trawny przyrodnik na pierwszy rzu t oka 
przypuszcza, że ma do czynienia z różnemi 
gatunkami. Niedawno ogłoszona rozprawa 
Fagea „Zmienność barweny“ jest bardzo cie
kawa pod tym względem.

Koło wybrzeży Francy i znane są dwa ga
tunki tej ryby, mianowicie Mullus surmule- 
tu s  i Mullus barbatus, do których Moreau 
w swojej historji naturalnej ryb Francyi do
dał jeszcze trzeci M. fuscatus. Gdy badamy 
większą ilość osobników barweny, uderza nas 
niezwykła różnorodność kształtów i ubarwie
nia tych  ryb. Grzbiet ich jest bądź silnie 
wypukły, bądź prosty lub prawie prosty;
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pysk wydłużony; spiczasty lub ścięty od przo
du i prawie prostopadły; ciało zwykle czer
wone z żółtawemi pasami po bokach, niekie
dy ubarwienie bywa blade z różowemi prę
gami. Na podstawie tych cech morfologicz
nych wyróżniają dwa wspomniane gatunki 
M. surmuletus i M. barbatus. Oprócz t(’go 
istnieje wiele form pośrednich, i dlatego nie
którzy uczeni łączą wszystkie formy barwe- 
ny w jeden gatunek, inni zaś dzielą na więk
szą ilość gatunków.

Wobec tak sprzecznych poglądów Page 
przedsięwziął szereg badań nad znaczną iloś
cią osobników rozmaitego pochodzenia, wieku, 
odmiennych płci. Doszedł do przekonania, 
że wszystkie odmiany mogą być podzielone 
na siedm kategoryj, z których każda mało 
się różni od najbliższych, lecz różnice dwu 
krańcowych są znaczne. Ze względu na to, 
wydaje się zbyt ryzykownem dzielić znane 
formy na kilka gatunków.

Wpływ wieku i płci na zmienność według 
B^agea, jest bardzo nieznaczny. Środowisko 
zato jest w danym przypadku czynnikiem 
pierwszorzędnej wagi. Młode osobniki po
czątkowo prowadzą życie pelagiczne, a na
stępnie brzegowe; jedne z nich pozostają 
koło wybrzeży i tu  kończą cykl swego roz
woju, inne uchodzą na dno morza, a więc 
podlegają wpływom trzech rozmaitych śro
dowisk.

W ciągu okresu życia pelagicznego kształt 
i ubarwienie są przystosowane do warunków 
otoczenia: pysk jest śpiczasty, ciało wydłu
żone, ubarwienie błękitno - srebrzyste. Gdy 
młode osobniki porzucą powierzchnię wód 
i skryją się między nadbrzeżne skały, powoli 
zatracają cechy, które wycisnęło na nich 
przebywanie na morzu otwartem: ubarwienie 
staje się mniej lśniące, pysk zaś od przodu 
przybiera kształt ścięty; powstaje gatunek 
Mullus surmuletus. Wreszcie, gdy rozpocz
nie się nowa wędrówka na dno morza, kształt 
i ubarwienie ponownie ulega zmianie: profil 
pyska staje się jeszcze bardziej prostopadły, 
wygięcie głowy zwiększa się, barwmy jeszcze 
bardziej bledną: mamy wówczas gatunek
Mullus barbatu^, stanowiący ostatni okres 
wszystkich zmian, jakim podlega osobnik 
w ciągu swego życia. Oo dotyczę typów 
pośrednich, to z punk tu  widzenia zmienności 
należy je, jak  się zdaje, zaliczyć do M. bar
batus i uważać, jako osobniki, które zakoń
czyły tylko pewien okres w rozwoju swoim.

Cz. St.
(B,ev. scient.).

żółw błotny. Wśród żółwi słodkowod
nych najpospolitszy w Europie jest żółw 
błotny (Cistudo europaea), żyjący w bło
tach, stawach i niezbyt głębokich rzekach. 
We Francyi jest bardzo rozpowszechniony

w Brenne (w departamencie Indre), gdzie 
są dość liczne stawy. W kilku okolicznych 
gminach, zwłaszcza w Rosnay przedsięwzię
to hodowlę żółwi. Żółwie, zamknięte w od
powiednio urządzonych ogrodach i parkach 
ze stawami lub sadzawkami, aklimatyzują 
się bardzo łatwo. Obserwacye wykazały, 
że żółwie lubią przebywać w wodzie, lecz 
i chętnie ją opuszczają, szczególnie w dnie 
słoneczne, w celu szukania pożywienia.

Z natury  swej bardzo spokojny, żółw nad
zwyczaj prędko oswaja się do tego stopnia, 
źe w pewnych godzinach wychodzi z wody, 
aby brać z ręki kawałki chleba lub mięsa.

W czasie od maja do końca lipca żółw 
błotny znosi 4 — 16 białych jaj owalnych 
30—31 mm  długości i 2 0 —22 mm  szeroko
ści; składa jaja w otworze, który robi w zie
mi i następnie zamyka. Ż jaj, pozostawio
nych samym sobie, po trzech miesiącach 
wylęgają się młode, które jednak nie wy
chodzą prawie ze swej kryjówki, dopóki 
pierwsze deszcze wiosenne nie zwilżą ziemi, 
a ciepłe dnie wiosenne nie ogrzeją powietrza.

Żółw dojrzały udaje się na spoczynek zi
mowy w listopadzie; zakopuje się w mule 
na dnie sadzawki lub w kupie nawozu, 
umyślnie mu dostarczonego, wzdłuż ściany 
zasłoniętej od wiatrów północnych. Z lego
wiska zimowego wychodzi na wiosnę, gdy 
powietrze jest łagodne.

Dojrzały samiec jest nieco mniejszy od 
samicy, waga jego ciała dochodzi do 5 —600 
cj, samica zaś waży prawie kilogram. U trzy
mują, że żółw błotny żyje sto lat, a nawet 
więcej.

Niezależnie od zastosowania w sztuce k u 
linarnej, żółw błotny jest nadzwyczaj poży
teczny w ogrodach, ponieważ, jako zwierzę 
mięsożerne, żywi się ślimakami, chrabąsz
czami i wogóle owadami, oprócz tego, poluje 
na myszy polne.

Cz. St.
(Rev. scient.).

Czem się żywią drobne skorupiaki wod
ne? Odpowiedź na to pytanie daje Wolte- 
reck w rozprawie „Die naturliche Nahrung 
pelagischer Cladoceren und de Rolle des 
„Oentrifugenplanctons" im Siisswasser“ . Dro
b n i  te skorupiaki jak np. Daphnia (Pchła 
wodna), Bosmina i t. d., tak bardzo rozpow
szechnione w wodach słodkich i słonych 
i służące za jedyne pożywienie dla wielu 
ryb i innych zwierząt wodnych, same po
trzebują dla siebie możliwie najdrobniejsze
go pokarmu. Średniej wielkości okrzemki 
np. nie przechodzą już przez ich wąski prze
łyk, a nawet są zaduże, ażeby mogły je 
chwycić szczęki skorupiaka. Jedynie więc 
t. zw. „plankton centryfugalny“ może im 
służyć za pokarm; tu  przedewszystkiem:
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bakterye, drobne wiciowce i wymoczki, m a
łe słonecznice. W oltereck robił doświadcze
nia z wieloma skorupiakami: im drobniejszy 
dawał im pokarm, tem  lepsze było odżywia
nie raków i tem kształtniejsze, w rezulta
cie, otrzymywał osobniki. Tak np. udało 
mu się otrzymać w niewoli Daphnia hyali- 
na z tak  wysokim hełmem, jaki występuje

u  tego g a tunku  na swobodzie jedynie wte
dy, kiedy Daphnia żywi się najdrobniejsze- 
mi, centryfugalnemi pierwotniakami. W. 
przypuszcza, że i dla innych skorupiaków, 
jak np. Cyclops, a nawet dla wrotków naj
drobniejszy plankton ma takież decydujące 
wprost znaczenie dla ich bytu.

H. Ji-be.

SPOSTRZEŻEMY METEOROLOGICZNE
od l /IV  do 10/IY 1910 r.

(Wiadomość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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