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W  latach ostatnich zauważyć można 
w literaturze biologicznej ruch bardzo 
ożywiony w dziedzinie rozważań nad 
przebiegiem i przyczynami ewolucyi ro
dowej ustrojów — ruch ten w roku zesz
łym wzmógł się jeszcze znaczniej, praw
dopodobnie poniekąd wskutek przyczyn 
natury przypadkowej, a mianowicie stu
lecia Lamarcka i Darwina. W literatu
rze naszej mamy w tym względzie zna
komite i bodaj nie mające równego so
bie na Zachodzie — dzieło prof. J. Nus- 
bauma x); w literaturach obcych w cią
gu dwu lat, zeszłego i bieżącego, zano
tować można szereg prac nawpół popu
larnych i specyalnych, poświęconych te
mu przedmiotowi, który zresztą i poza 
tem w ciągu ostatniego pięćdziesięciole
cia stanowił oś gł&wną wszelkich niemal 
rozważań biologicznych. W literaturze 
francuskiej widzimy wyraźny bardzo 
zwrot do neolamarkizmu, który stał się

we Francyi — poniekąd pod wpływem 
zmarłego niedawno prof. A. Giarda—kie
runkiem modnym i jakby oficyalnym. 
U niemców' przeważają dociekania nad 
teoryą doboru, chociaż u nich też jedno
cześnie, jakby jako płód nieprawy la- 
markizmu, powstał kierunek psychomor- 
fologiczny, inaczej psycholamarkistyczny. 
Wszędzie zaś mutacyonizm de Vriesa 
zwraca uwagę oryginalnością (względną) 
ogólnej koncepcyi ewolucyonistycznej, 
będącej naogół w sprzeczności zasadni
czej z dawnemi teoryami przerództwa. 
Ma on zwolenników, ma i krytyków bar
dzo surowych, którzy oświetleniu zja
wisk mutacyi, podawanemu przez de Vrie- 
sa, odmawiają niemal wszelkich podstaw 
naukowych.

Jednę z krytyk bardzo ostrych muta- 
cyonizmu, a raczej de—Yriesismu podał 
niedawno w „Reyue du mois“ teratolog 
francuski Rabaud x). Typ teratologa-bio- 
loga jest obecnie jeszcze rzadki bardzo 
i poza Batesonem, który pierwszy (o ile 
nie będziemy liczyli Geoftroy - Saint - Hi- 
la irea -o jca  z jego „Variation brusque“) 
ocenił znaczenie zjawisk potworności dla

J) „Idea ew o lu cy i w  biologii". W arszaw a, 
1910 r. !) „Le m ilieu  et les m utations", 1910.
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nauki o pochodzeniu gatunków—niewie
lu prócz Rabauda starało się roztrząsać 
teoryę przerództwa, opierając się na głęb
szej znajomości zjawisk rozwoju anor
malnego. W artykule niniejszym mam 
zamiar przedstawić zarzuty, czynione 
mutacyonizmowi przez Rabauda, jako na
der ciekawy przyczynek do współczes
nego kierunku ewolucyonistycznego we 
Francyi, gdzie obecnie, jakeśm y to za
znaczyli wyżej, rozwija się bardzo silnie 
neolamarkizm, podkreślający znaczenie 
wybitne oddziaływania warunków środo
wiska na ustroje żywe.

Rabaud uważa teoryę mutacyi za wy
raz najnowszy „werbalizmu porywające
go, który grając na paradoksach oraz 
igrając sprzecznościami1', stara się pogo
dzić zasady zmienności ustrojów z nie
zmiennością tychże ustrojów.

Linneusz ustalił pojęcie gatunku jako 
wyraz niezmiennych ram form żywych, 
przynajmniej w zakresie praktycznie dla 
prac systematycznych koniecznym. La- 
marek podkreślił względność tego poję
cia, de Vries zaś, zdaniem Rabauda, przy
wraca gatunkom Linneusza znaczenie 
realne form niewzruszonych.

Zmienność m utacyjna polega na na- 
głem powstaniu pewnej liczby osobni
ków, odbiegających od swych przodków, 
lecz w następstwie potomstwo mutantów 
zachowuje wiernie owre cechy nowe. 
Zmienia się tu nie gatunek, lecz tylko 
pewne osobniki przeradzają się nagle.

A jaka  jest przyczyna mutacyj? „Zja
wiają się one w ten sposób, że przyczy
ny ich są nieuchwytne i niezależnie od 
przystosowania", mówi sam de Yries ’), 
w ten sposób mutacyonizm zrywa z po
jęciem środowiska i jego oddziaływań na 
ustroje. Podług niego cechy organizmu 
uwidoczniają się nie wszystkie odrazu, 
nie wszystkie znajdują swój wyraz mor
fologiczny. Prócz cech widocznych, do
stępnych badaniom, istnieją cechy u ta 
jone. Cechy takie mogą uzewnętrznić 
się w skutek jakiejkolwiekbądź pobudki 
zewnętrznej, która gra tu rolę przyczyny 
wyzwalającej, lecz ta  podnieta sama nie

*) Especes et Yarietes. Str. 274.

ma nic wspólnego z charakterem uwi
doczniającej się cechy morfologicznej: 
ta ostatnia „przedistnieje“ niezależnie 
od zmian środowiska. I właśnie cechy 
nowe, powstające w drodze mutacyj, 
a raczej uzewnętrzniające się mutacyj
nie,—tą  swą niezależnością od wpływów 
środowiska różnią się od cech tworzą
cych się fluktuacyjnie, w zależności od 
oddziaływań zewnętrznych, a które za
wsze wyrażają się w szeregu zmian, da
jących się u ją ćw se ry ę  ciągłą, pomiędzy 
dwoma krańcami.

Konsekwencye mutacyonizmu zarna- 
ło są, zdaniem Rabauda, uwzględniane 
w swem ostatecznem rozwinięciu logicz- 
nem, które przeczy wprost samej teoryi 
rozwoju. Transformizm opierać się mu
si na pojęciu, że wszelki objaw zmien
ności wynika z nabycia pewnych cech 
nowych, morfologicznych lub fizyologicz- 
nych, które ze sobą przynoszą nową for
mę istnienia, której przedtem nigdy nie 
było. Mutacyonizm mówi nie o przera
dzaniu się wlaściwem form żywych lecz 
o prostem uzewnętrznieniu się „cech“ 
przedistniejących. Cechy te, jakby uwię
zione w zakamarkach tajemnych ustroju, 
wychodzą z ukrycia jedne po drugich, 
skoro otworzy im drogę dowolna zmiana 
środowiska: zmienność je s t  tu w istocie 
rzeczy tylko pozorna. Jeżeli można tu 
mówić o „ewolucyi" to chyba tylko 
w znaczeniu starej teoryi embryologicz- 
nej o zarodkach włożonych jedne w d ru 
gie, a wykształconych i gotowych zupeł
nie, oczekujących swej kolei zjawienia 
się na świat. W  ten sposób wchodzimy 
z konieczności w dziedzinę zmodernizo
wanego kreacyonizmu, którego myśl prze
wodnia i zasadnicza sprzeciwia się zbyt 
wyraźnie nauce o przeradzaniu się ga
tunków—-mutacyonizm staje się neo - te- 
leologią.

Niepodobna odrzucać teoryi przyczyn 
celowych dla niej samej, ale w każdym 
przypadku poszczególnym można i nale
ży poddawać krytyce rzeczowej argu
menty, podawane przez jej wyznawców. 
Otóż neo-finalizm de Yriesa ma się opie
rać na danych doświadczalnych. Pomi
jając sprawę, czy metoda banalna sor
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towania i wysiewania nasion dobranych 
może się nazywać „doświadczeniem'1, Ra- 
baud zwraca uwagę, że kultury wiesioł
ków (Oenothera), które, bądź co bądź, są 
do dziś dnia podstawą rozważań muta- 
oyonistów, mają przeszłość zgoła niezna
ną a zagadkową. Skąd one pochodzą? 
Czy nie są to mieszańce, jak  to podno
szono już niejednokrotnie? A nawet gdy
by i te zarzuty okazały się bezpodstaw- 
nemi, to jeszcze pozostaje do stwierdze
nia sprawa nader doniosła, a mianowi
cie, czy rzeczywiście zaobserwowane tu 
zmiany są zmianami nagłemi, to jest nie 
związanemi z formą rodzicielską przez 
szereg osobników o zmianach pośrednich? 
Wszakże badania twórcy mutacyonizmu 
były prowadzone na roślinach młodych, 
a brak tu spostrzeżeń nad znaczniejszą 
ilością osobników dorosłych 1).

Nikt chyba nie będzie dziś przeczył 
możliwości zmian morfologicznie nagłych; 
stwierdził je już Darwin i nie przypisy
wał im znaczenia głębszego. Ale trudno 
jest pogodzić się z pojęciem, że te zmia
ny morfologiczne są czemś „wrodzonem-1, 
od wpływów zewnętrznych niezależnem. 
Mutacyonizm je s t  wyrazem pewnej, za
czynającej się rozszerzać mody — rozgła
szania bankructwa pojęcia środowiska. 
Zdaje się, że zachodzi tu wprost pewne 
pomieszanie pojęć: z naszej niewiadomo- 
ści o istocie wpływów środowiska wnio
skujemy o jego niemocy w sprawie 
zmian w ustrojach żywych. Z badań do
tychczasowych nad zmianami, wywoly- 
wanemi w organizmach przez wpływ 
środowiska wypływało naogół, że zmiany 
te nie dziedziczą się i są czysto osobni- 
kowe, ale czy to upoważnia już nas do 
wnioskowania w sensie anty-lamarkisty- 
cznym?

Zdaje się, że program, nakreślony przez 
Lamarcka dla przyszfych pokoleń bada- 
czów, nie został wypełniony właściwie. 
Badania głębsze nad wpływem środowi
ska są jeszcze w kolebce, a jednak już

*) H. de Yries: „Especes et varietes“. Str. 
346.

w czasach ostatnich zaczyna się w tym 
względzie gromadzić wiązka faktów wagi 
pierwszorzędnej.

Na pierwszem miejscu postawić tu na
leży badania nad dzieworództwem sztu- 
cznem. Wiemy dziś, że nader nikłe ilo
ści różnych substancyj w wodzie mogą 
wywoływać rozwój jaj niezapłodnionych; 
wiemy też, że ja ja niektórych zwierząt 
mogą wykazywać zjawiska dzieworódz
twa samorzutnego, lecz przypadkowego. 
Przyczyny togo zjawiska są nieznane, 
a jego nieprawidłowe powtarzanie się 
może być przez mutacyonistów „tłuma- 
czone“, jako wyraz „okresów dzieworódz
twa". A przecież już dawno Pouchet 
i Chabry przekonali się, że woda mor
ska sztuczna jest środowiskiem najzu
pełniej niepodatnem dla rozwoju jaj 
szkarłupni, chociaż przygotowano ją  jak- 
najstaranniej podług danych analitycz
nych. A zjawiska promieniotwórcze? Jak 
trudno jest mówić o własnościach róż
nych środowisk przyrodzonych, które tak 
mało, naprawdę, znamy!...

Badania Raulina nad wzrostem Asper
gillus niger, powtórzone niedawno przez 
Javilliera, wykazały, że dla odżywiania 
się tego pleśniaka zawartość cynku w pod
łożu ma znaczenie olbrzymie. Zależnie 
od jego ilości, pochłanianie cukru waha 
się od 6 0  do 100, a postać sama grzyba 
ulega zmianom nader wybitnym. Otóż 
cynk działa tu w ilościach dziwnie wprost 
małych. Podług Raulina doza i :  100000, 
a podług Javilliera 1:10 000 000 wystar
cza, aby pleśniak wyczerpał cały cukier 
i osiągnął maximum swego rozwoju. To 
dziwne działanie cynku wiąże się z dzia
łaniem substancyj katalitycznych i dya- 
staz, co do których również wiemy, że 
działają skutecznie w dozach niezmier
nie nikłych.

Jako przykład nadzwyczajnej złożono
ści wpływów środowiska Rabaud przyta
cza zaobserwowany przez siebie ciekawy 
fakt rozmieszczenia w górach Aveyronu 
motyla Zygaena occitanica i rośliny Do- 
rycnium suftruticosum, którą karmią się 
gąsienice tego motyla. Otóż roślina po
krywa stoki gór od szczytów, aż do do
lin, motyl zaś, zarówno imago jak  i gą
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sienica, trzym a się okolic, położonych co- 
najmniej o 100 m ponad dolinami, acz
kolwiek i niżej od tego poziomu gąsie
nice mogłyby znaleść pokarm obfity. Do 
zjawisk analogicznych zaliczyłbym też 
fakt okresowego zjawiania się pewnych 
gatunków zwierząt w danej miejscowo
ści. Są to rzeczy dobrze znane zoolo
gom i myśliwym, a wyznać należy, że 
najczęściej przyczyn tego zupełnie nie 
możemy ustalić, a i domysły w tej mie
rze poważne snuć je s t  trudno. Z moich 
własnych obserwacyj przytoczyć tu mo
gę zjawisko znikania i gromadnego zja
wiania się mięczaka Philine aperta L., 
nad którego rozwojem pracowałem od 
lat ośmiu na stacyi zoologicznej w Ros- 
coff (Francya, dep. Finistere). Otóż w ro
ku 1902 i 1903 było ich podostatkiem, 
w roku 1905 i 1908 zaledwie kilka osob
ników znaleść się udało, w zeszłym zaś 
znowu mięczaki te zjawiły się w ilości 
bardzo znacznej i w tych samych co po
przednio miejscowościach. Jeżeli doda
my, że ogół fauny współrzędnie żyjącej 
w tych samych warunkach żadnej do
strzegalnej nie ulegał zmianie—otrzym a
my zagadkę nader trudną do rozwiąza
nia, a której klucz tkwi najprawdopo
dobniej w bardzo dla nas nikłych i z t ru 
dnością wykryć się dających zmianach 
środowiska. Nie usuwa to wszakże mo
żliwości, że przyczyny te mogą być 
w gruncie rzeczy bardzo proste.

Jeżeli z jednej strony neo - finaliści 
trw ają  w przekonaniu, że można rozwa
żać ustroje żywe w zupełnem oderwaniu 
od wpływów środowiska, to z drugiej 
transformiści sensu stricto dalecy są od 
odwrotnego błędu, nie chcąc bynajmniej 
upatrywać w rozwoju rodowym wyniku 
wszechpotężnego działania środowiska na 
bierną zupełnie materyę żywą. Zarówno 
w zjawiskach wahań czysto indywidual
nych ja k  i zmian odziedziczających się 
widzą oni wynik działania licznych czyn
ników zewnętrznych i najściślej z dzia
łaniem tem związane odczyny ustroju. 
Od na tu ry  czynników zewnętrznych za
leży fakt dziedziczenia lub nie dziedzi
czenia danej cechy zmiennościowej, i fakt 
ten nie może służyć za podstawę do roz

różniania zasadniczego dwu odmiennych 
rzekomo typów zmienności.

Tutaj Rabaud musi oczywiście zetknąć 
się z faktem, przedewszystkiem od cza
sów Darestea aż nadto dobrze znanym 
każdemu teratologowi — że jednakowe 
czynniki sztuczne działające podczas roz
woju mogą wywoływać skutki bardzo 
różnych kategoryj.

Wiadomo, że drobne nawet podrażnie
nie mechaniczne jaj dojrzałych rozgwiazd 
Asterias Forbesii może je pobudzić do 
rozwoju dzieworodnego, gdy tymczasem 
to samo działanie nie wywiera żadnego 
wpływu widocznego na ja ja  jeżowców 
(np. Arbacia pustulata). Doświadczenia 
prof. Delagea wykazały, że dwutlenek 
węgla, wywołujący sztuczną partenoge- 
nezę rozgwiazd, nie działa na jaja jeżow
ców, które znowu zaczynają się rozwijać 
pod wpływem taniny i amoniaku, któ
rych działanie na ja ja rozgwiazd żadne
go nie wywołuje skutku.

Trudność największa embryologii do
świadczalnej leży w różnicy, jaką  stwier
dzić można w jajach, pochodzących od 
jednej i tej samej samicy x). Zdawaćby 
się mogło, że ja ja  takie muszą być wprost 
identyczne. Skąd więc tedy biorą się 
objawy zmienności, występujące wśród 
osobników, jednocześnie z tych samych 
rodziców zrodzonych? Różne dzieje owo- 
genezy i spermatogenezy, różne położe
nie produktów płciowych w ciele rodzi
ców, może w znacznej mierze tłumaczyć 
indywidualność ja ja  zapłodnionego. Ta
kie zaś, o różnych właściwościach indy
widualnych zarodki muszą w sposób od
mienny reagować na wpływy, działające 
podczas rozwoju. Wiele też zależeć mo
że i od momentu, w którym działać na 
tworzący się ustrój zaczyna ten lub ów 
czynnik zewnętrzny. W tej mierze na
der pouczające są wyniki poszukiwań E. 
Wilsona, który dowiódł, że fragmenty 
bezjądrowe jaj mogą być zapłodnione, 
o ile ja ja  były przedtem niedojrzałe, po

!) Por. w  tej spraw ie mój artykuł p. t. „In
d yw idualność rozw ojow a, u w a g i krytyczn e nad 
m etodyką em b ryo log ii“. W szech św iat, 1903.
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wydaleniu zaś ciałek kierunkowych ty l
ko zawierające jądro części ja ja  mogą 
dawać zarodki całkowite w drodze rege- 
neracyi późniejszej.

Wogóle bardzo często niepodobna jest 
wyśledzić we wszystkich szczegółach 
przebiegu reakcyi ustroju na działanie 
czynnika zewnętrznego lub grupy czyn
ników. W jaki sposób ustroje reagują, 
jak  uzewnętrzniają się te reakcye? Przez 
czas długi sądzono, a, być może, wielu 
sądzi jeszcze dotychczas, że każda zmia
na, zachodząca w ustroju żywym musi 
znaleść swój wyraz morfologiczny. Nie 
należy wszakże zapominać, że ogół cech 
morfologicznych ustroju jest wyrazem 
zewnętrznym całej sumy procesów we
wnętrznych i że też same procesy mogą 
prowadzić do powstania form nie konie
cznie jednakowych. Mutacyoniści 'dali 
się uwieść mirażowi wyglądu zewnętrz
nego, widząc w nim istotę rzeczy, gdy 
naprawdę jest on prostem tylko odbiciem. 
Dlatego też w ich doktrynie „cecha“ 
ustroju przybiera postać rzeczywistości 
przedmiotowej.

Jeżeli morfologia ustrojów je s t  wyra
zem pewnych form konstytucyi materyi 
ożywionej, — nie może ona wszakże być 
traktowana jako odczynnik o stałej do
kładności. Budowa fizyko - chemiczna 
ustroju może się zmieniać i bez odpo
wiednich zmian morfologicznych i od
w rotn ie— jedna i taż sama zmiana kon
stytucyi fizyko-chemicznej może wyrazić 
się przez różne modyfikacye natury mor
fologicznej.

Cóż się bowiem zmienia w morfologii 
zarodka, postaci młodej lub dorosłej, wraz 
z nabraniem odporności względem tej 
lub owej choroby zakaźnej? Nowe ce
chy morfologiczne, o ile wogóle w tym 
razie istnieją, wymykają się naszym spo
sobom badania. A jednak odporność jest 
nową „cechą“, która powstaje w następ
stwie wpływów na ustrój czynników ze
wnętrznych.

Brak dających się uchwycić różnic 
morfologicznych, połączonych z bardzo 
głębokiemi różnicami wewnętrznemi, 
szczególniej wyraziście występuje w świe
żo ogłoszonych poszukiwaniach A. Del-

courta nad różnemi gatunkami pluskol
ców (Notonecta). Dwie postaci tych owa
dów nader rozmaicie zachowują się wzglę
dem siebie, zależnie od tego, czy pocho
dzą z północy lub południa. Na południu 
Francyi można wyśledzić cały szereg 
form przejściowych pomiędzy gatunkami 
Notonecta glauca i N. furcata; form ta
kich, pośrednich, nie można odnaleść na 
północy. Na południu N. glauca i N. 
furcata spółkują ze sobą; na północy — 
nigdy. Otóż pomimo to, pluskolce z pół
nocy i południa nie różnią się zewnętrz
nie niczem pomiędzy sobą i to do tego 
stopnia, że nawet uprzedzony z góry ob
serwator nie jest w stanie ich od siebie 
odróżnić.

Jeżeli umieścimy w jednem naczyniu 
z wodą kilku samców N. furcata z okolic 
Paryża z jedną samicą N. glauca z tej 
samej miejscowości—wówczas samce ra
czej będą spółkować pomiędzy sobą, niż 
zwrócą się do samicy obcego gatunku; 
gdy jednak do tego samego naczynia 
wpuścimy samicę N. glauca z południa— 
zostanie ona natychmiast zaatakowana 
przez tych samców N. furcata. Podług 
tedy wszelkiego prawdopodobieństwa — 
pod pozornie jednakowym wyglądem ze
wnętrznym kryje się tu znaczna jakaś 
różnica w budowie wewnętrznej. Tam, 
gdzie klasyfikator widzi jeden tylko „ga- 
tunek“ — istnieją w rzeczywistości dwie 
odmienne zupełnie postaci.

Faktów podobnych możnaby wiele przy
toczyć. Oddawna już J. Loeb, a za nim 
G. Bohn zwracają uwagę na zmiany 
w stanach fizyologicznych danego osob
nika, których skutkiem tego odczyny na 
działanie czynników zewnętrznych zmie
niają się nieraz wprost zasadniczo, po
mimo, że nie towarzyszą temu żadne od
powiednie zmiany natury  morfologicznej.

I odwrotnie: jednakowym stanom fi- 
zyologicznym może odpowiadać dziwnie 
zmienny polimorfizm kształtów. Nie brak 
i tu przykładów, szczególniej z dziedzi
ny roślin niższych.

Le Dantec x) sądzi, że rzekomo nowe 
gatunki, powstające drogą zmienności

!) „La crise du transform ism e“, 1909.
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wybuchowej, mogą być sprowadzone do 
postaci polimorficznych jednej formy za
sadniczej. Niektóre takty zdają się po
twierdzać słuszność tego poglądu: np. po
stać mutacyjna, którą H. de Vries na
zwał Oenothera scintillans, okazuje Avy- 
raźny polimorfizm i jej potomstwo staje 
się podobnem do jednej z licznych in
nych form wiesiołka. Jeżeli Oe. scintillans 
zachowuje się w ten sposób w Holandyi, 
to czyż inne produkty mutacyi nie mogą 
się zachowywać w sposób podobny gdzie
indziej? Czyż my wiemy, skąd pochodzą 
te wiesiołki? Czy wiemy, jakby  się te 
rośliny mogły zachować w innych miej
scowościach? Czy również zachodziłyby 
u nich objawy mutacyi, a o ileby wo- 
góle istniały, to czy odbywałyby się 
w takim samym kierunku? O tem wszy- 
stkiem nie wiemy nic—a przecież są to 
zagadnienia zasadnicze dla ustalenia wa
gi całej teoryi mutacyjnej.

Polimorfizm jest wyrazem pewnego ro
dzaju „zmienności s tatycznej“. Pozwala 
on zrozumieć brak form przejściowych 
pomiędzy postaciami odmiennemi, lecz 
i poza tem pojęciem możemy jeszcze in
ne dać tłumaczenie przerwy morfologicz
nej pomiędzy formami, które uległy zmien
ności rozwojowej. Zrozumiał to i w yra
ził dobitnie Alfred Giard, wyjaśniając 
znaczenie istotne zjawisk mutacyjnych x).

„Mutacye wyrażają stany równowagi 
stałej, któremi pomiędzy niemi mogą się 
ustalić przejścia ciągłe. Formy pośred
nie pomiędzy owemi stanami równowagi 
nie mogą się zrealizować, albowiem nie 
odpowiadają stanom o wystarczająco 
trwałej równowadze. Uciekając się do 
porównania trywialnego, powiem: nie mo
żna wejść na połowę lub jakąbądź część 
jednego szczebla drabiny. W razach ta 
kich postęp musi być koniecznie niecią
gły, lub raczej, co na jedno wychodzi, 
objawiać się w sposób nieciągły".

„W mutacyi widzimy zjawienie się n a 
głe i raptowne cechy, która przedtem 
nie istniała, lecz cecha ta je s t  tylko wy

!) „Les ten dances a ctu elles de la m orpholo- 
g ie  e t  ses rapports avec les autres sciences". B uli. 
Scient. de la  F rance e t de la  B elg iąu e, 1905.

razem nieoczekiwanym i nagłym pewne
go stanu, który mógł się przygotowywać 
oddawna-u przodków danej postaci. Dla 
otrzymania odczynu chemicznego, np. 
dla zmiany zabarwienia jakiejś cieczy, 
trzeba niekiedy dodawać po kropli od
czynnika, aż do momentu, gdy nagle 
zmieni się barwa substancyi. Mutacya 
je s t  wynikiem nowego stanu równowagi 
w zmieniającym się ustroju. Wszystkie 
osobniki, w których przygotowuje się ta 
równowaga nowa, znajdują się wewnętrz
nie w innym stanie, niż byli ich przod
kowie, w stanie fluktuacyi ukrytej, a te 
go właśnie nie widzimy11. W zjawiskach 
wszakże nieciągłości morfologicznej nie 
należy bynajmniej „szukać jedynego i zu
pełnego rozwiązania tak zawiłych pro
blematów przerództwa".

Słuszność poglądów Giarda wynika 
z wyłożonych powyżej rozważań nad 
wpływami otoczenia na ustrój: wpływy 
te, jakeśm y widzieli, nie koniecznie mu
szą się odrazu tłumaczyć przez odpowied
nie zmiany morfologiczne, nie mniej prze
to istnieją, a mogą się ujawniać w pe
wnych tylko okolicznościach — uchwyce
nie zaś tych okoliczności, sprzyjających 
wystąpieniu przygotowanej oddawna ce
chy morfologicznej— jest sprawą prze
ważnie bardzo trudną.

Mutacyoniści twierdzą, że „cechy uta- 
jone“ uzewnętrzniają się bez przyczyny 
znanej i dostępnej, bo—po zbadaniu po- 
wierzchownem otoczenia,—zdaje im się, 
że środowisko, wT którem przebywa ga
tunek mutujący żadnym widocznym nie 
uległo zmianom. Kładą oni w ten spo
sób nacisk na nieciągłość morfologiczną, 
która niewątpliwie okaże się w przysz
łości tylko pozorną.

Pozostaje obecnie s p r a w a  dziedziczenia 
cech „wyzwalających się“ mutacyjnych, 
i powstających w drodze zmienności 
przystosowawczej.

Oczywiście, o ile uważać będziemy 
zmiany mutacyjne za wynik oddziały
w a ń —niezmiernie złożonych i przeważnie 
nieuchwytnych—środowiska, sprawa zo
staje tu sprowadzona na teren zagadnienia 
o dziedziczeniu cech nabytych. Sprawa 
dziedziczenia anomalij jest wogóle nie
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zmiernie zagmatwana. Wiemy, że np. 
polidaktylia (wielopalczastość) może prze
kazywać się dziedzicznie w pewnych 
przypadkach, w innych zaś pozostawać 
zjawiskiem odosobnionem. Rabaud stwier
dził przypadki, w których anomalia skró
cenia czwartej kostki śródręcza powta
rzała się dziedzicznie w ciągu wielu po
koleń i inne—w których anomalia ta  wy
stępowała u jednego osobnika, pomimo, 
że nie było jej ani u jego przodków, ani 
potomków. Co prawda w przypadku 
pierwszym ukształtowanie potworne ko
ści występowało ze stron obu, w drugim 
zaś było jednostronne. Zarówno u czło
wieka, jak  i u niższych zwierząt można- 
by przypadków podobnych przytoczyć 
bardzo wiele. Tak np. u brzuchopełzów 
z gatunku Helix układ anormalny lewo- 
skrętny skorupy nie dziedziczy się, a w 
gatunku Limnaeus obserwowano przeka
zywanie dziedziczne tej potworności.

Dla badań doświadczalnych otwiera 
się tu pole bardzo szerokie. Nieliczne 
w tym względzie dane są już nader cie
kawe. Tutaj można przytoczyć dawne, 
a zbyt mało uwzględniane badania P. 
Marchala nad czerwcami akacyi. Już 
w roku 1881 znalazł on czerwce, napa
stujące akacyę (Robinia pseudoacacia), 
których nie mógł zaliczyć do żadnego 
z gatunków znanych, i dla których utwo
rzył gatunek nowy: Lecanium robinia- 
rum. Pochodzenie tych owadów było zu
pełnie zagadkowe: wiele danych sprzeci
wiało się hypotezie przypadkowego ich 
zawleczenia z innych okolic. Rozpatrując 
podobieństwo Lecanium robiniarum z L. 
corni, pasorzytującej na drzewach brzo
skwiniowych, Marchał doszedł do prze
konania, że jest to właściwie jeden ga
tunek, zmieniony wskutek zmiany spo
sobu życia i pożywienia i poparł je do
świadczeniem. Z pomiędzy potomstwa 
licznych L. corni, przeniesionych na aka
cyę, nieliczne tylko larwy doszły do doj
rzałości, lecz te przeobraziły się w po
stać typową dla L. robiniarum.

Tutaj mamy więc do czynienia z na- 
głem przejściem jednej postaci w drugą: 
forma pochodna zjawia się bez przejść 
morfologicznych w jednem pokoleniu,

wprost z formy rodzicielskiej. Ale wi
doczne je s t  przecież, że pewien stan swo
isty równowagi histo-chemicznej ustalić 
tu się musiał podczas rozwoju larwowe- 
go. Postać pochodna nie zjawiła się tu 
w następstwie jakiejś dowolnej „przyczy
ny wyzwalającej", lecz określone środo
wisko nowe,—krzew akacyowy—wywołał 
stały odczyn odpowiedni, związany z okre
ślonym wyglądem morfologicznym. Przy
stosowanie się do tego środowiska nowe
go musiało być trudne: o tem świadczy 
mała ilość osobników, którym udało się 
w tych warunkach pomyślnie dokończyć 
swych przemian. Nie wypływa stąd 
wszakże, aby stan równowagi morfologi
cznej, urzeczywistniający się w gatunku 
Lecanium robiniarum—musiał koniecznie, 
bez możliwej fazy pośredniej—wypływać 
ze stanu, odpowiadającego Lecanium cor
ni. Brak tej fazy pośredniej w przypad
ku opisanym zależeć może od przejścia 
bezpośredniego z brzoskwini do akcyi; 
znamy wszakże formy przejściowe mię
dzy dwoma temi gatunkami Lecanium: 
są to czerwce, należące do tego samego 
rodzaju, a pasorzytujące na winorośli 
i słodziszkach.

Ciekawe doświadczenia Marchala do
prowadzają nas do kwestyi, na której 
mutacyoniści zatrzymują się nader chęt
nie. Odmawiając wpływom środowiska 
roli decydującej w wytwarzaniu postaci 
nowych, twierdząc, że rozwój rodowy od
bywa się drogą wybuchów mutacyjnych, 
oddzielonych od siebie okresami dłuższe
go „wypoczynku"—zwolennicy de Vrie- 
sismu skłaniają się do przypisywania 
dziejom gatunków na ziemi trwania 
względnie niedługiego. Przyjmując obli
czenia geologów w sensie najmniejszego 
wieku ziemi, starają się oni wykazać, że, 
aby dojść do stopnia obecnego rozwoju, 
gatunki nie mogły się rozwijać drogą 
stopniowego, powolnego przeobrażania się.

Pozostawmy na uboczu liczby tak 
sprzeczne ze sobą, których w sprawie 
wieku ziemi dostarczają nam geologowie 
i astronomowie. Niech ziemia będzie dość 
młoda astronomicznie: zawsze wiek jej 
będzie dość poważny dla dziejów rozwo
ju  życia, a skoro to ostatnie musi prze
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obrażać swe formy w zależności od od
działywań środowiska—wymagać to za
wsze będzie okresów bardzo długich.

Jeżeli nawet, w przypadku wyżej przy
toczonym, t. j. w przemianie czerwca Le- 
canium corni na L. robiniarum wystarcza 
roczny przeciąg czasu—to znaczy to ty l
ko, że niekiedy wpływ bezpośredni wa
runków życia może wywołać zmianę mor
fologiczną o pewnej dość wyraźuej am
plitudzie w dość krótkim czasie; doświad
czenie to wszakże nie pozwala na uogól
nienia dalsze, które możemy jedynie prze
widywać w przybliżeniu. Jakie je s t  zna
czenie istotne takich zmian „gwałtow
nych"? Jaka odległość dzieli od siebie 
wzajem te dwa „gatunki elementarne^, 
lub dwie „odmiany stałeK? Niewątpliwie 
wahań o bardzo znacznej amplitudzie tu 
być nie może. „Cechy" ważne dla sy
stem atyka mogą być zgoła drugorzędne 
dla życia danej istoty żywej, a znaczne 
między takiemi cechami różnice mogą 
w gruncie rzeczy sprowadzać się do 
zmian powolnych, nagromadzających się 
w całości ustroju.

Różnice, na których podstawie dzieli
my ustroje żywe należą do różnych rzę
dów: są i bardzo znaczne i wprost nie
uchwytne. Od lat przeszło dwudziestu 
obserwujemy wiesiołki i widzimy wciąż 
te same postaci „mutacyjne11; nie zja
wiają się teraz żadne formy nowe, któ- 
reby dalej zaznaczyły raz wyrażoną roz
bieżność. Jakiegoż trzeba czasu, aby 
ujawniły się „cechy u ta jone11, charakte
ryzujące nowe „rodzaje11, „rodziny" i „gro
mady"? Tego mutacyoniści powiedzieć 
nam nie mogą, bo wszak po okresach 
wybuchowej zmienności—podczas której 
powstają formy nowe, tak  mało od ro
dzicielskich odbiegające — mają następo
wać okresy długiego wypoczynku.

W zakończeniu Rabaud wypowiada zło
śliwą uwagę o okresach sześciodniowej 
twórczości i siódmego (znacznie dłuższe
go)—odpoczynku. Zdaniem jego zwykłe, 
dawne pojęcie polimorfizmu w zupełności 
wystarcza dla objęcia zjawisk, zbytecz
nie nową nazwą oznaczonych. Artykuł, 
którego streszczenie podaliśmy tutaj, s ta 
nowi zresztą ciąg dalszy całego szeregu

zarzutów, które tenże autor w ciągu lat 
kilku ostatnich wypowiadał przeciw te 
oryi mutacyi. Stoi on na stanowisku w y
bitnie lamarkistycznem, ja k  obecnie więk- 
szość jego rodaków. W każdym razie 
słuszną tu je s t  niewątpliwie krytyka 
mglistego pojęcia niezależności zmian 
mutacyjnych od przyczyn zzewnątrz na 
ustroje działających,—w które zbytecznie 
wikła się de Vries i jego zwolennicy.

D r . Jan  Tur.

O W IE K U  Z W IE R Z Ą T .

Każde zwierzę i każda roślina ma ogra
niczony czas życia—jedne z organicznych 
istot ziemskich żyją stosunkowo długo, 
inne bardzo krótko; średnią długość ży
cia człowieka oznaczają zwykle na lat 30, 
wyjątkowo człowiek przeżywa lat 1 0 0 ; 
opowieści o długowieczności patryarchów 
uważać musimy tak jak  i wzrost ich za 
legendy, a jednak Mieczników daje im 
niejako wiarę i ma nadzieję, że w przy
szłości uda się człowieczeństwu przedłu
żyć o wiele średni wiek człowieka. W po
równaniu z życiem człowieka, niektóre 
zwierzęta żyją bardzo krótko, tak np. 
pszczoła robocza żyje zaledwie rok jeden, 
pszczoła samica, czyli matka żyje lat 6 

do 8 , inne owady w stanie w pełni roz
winiętym cieszą się życiem kilkugodzin- 
nem tylko. Z pomiędzy skorupiaków 
wioślarki (Daphnidae) istnieją parę mie
sięcy. Do najdłużej żyjących zwierząt 
zaliczają żółwie, następnie z ptaków kru
ki, papugi, ze zwierząt ssących słonie. 
Miałem papugę „kakadu“, która u mnie 
przeżyła la t 27, a już była stara, gdym 
ją  kupił na Cejlonie; miałem kucyka, 
który przesłużył lat 2 0  u mnie, a gdym 
go dostał, był już niemłody. O słoniach 
powiadają, że żyją lat 1 0 0 . Żółwie mają 
żyć lat paręset. Do rzędu istot długo
wiecznych zaliczają ryby: podania głoszą, 
że szczupaki, karpie i jesiotry mogą żyć 
la t 2 0 0  i więcej. Czy takie legendy mają 
swoje uzasadnienie? Niektóre z nich 
przytoczę tu  dla przykładu.
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1 ) Konrad Gessner, profesor w Zuri- 
chu, w dziele swojem pod nagłówkiem 
„Vogel-, Fisch- und Thierbuch", wydanem 
w Zurichu w 1 5 8 0  r., opowiada, że w ro
ku 1 4 9 7  złowiono w jeziorze około Hejl- 
brunn olbrzymiego szczupaka z miedzia
nym pierścieniem, na którym był napis 
w języku greckim, głoszący, że w pa
ździerniku roku 1 2 3 0  cesarz Fryderyk I I  

kazał opatrzyć szczupaka pierścieniem 
i wpuścić go do jeziora. Do tej opowie
ści Gessnera dodają kroniki, że ów szczu
pak dosięgał długości 19  stóp i że jego 
szkielet przechowywał się w muzeum 
w Mannhejmie. Za czasów Jerzego Cu- 
viera był rzeczywiście w Mannhejmie 
wielki szkielet szczupaka, lecz ten się 
składał z kręgów dwu szczupaków ze so
bą połączonych. Opowieść Gessnera wraz 
z rysunkiem owego pierścienia i szkie
letu w Mannhejmie nie budzą wcale ufno
ści w prawdę przytaczanych szczegółów.

2 ) Bock w opisie królestwa pruskiego 
pod tytułem „Versuch einer wissenscbaft- 
lichen Naturgeschichte von dem Konig- 
reich O s t-u n d  Westpreussen" (Dessau, 
1 7 8 4 )  wspomina, że w roku 1 6 1 0  złowio
no w rzece Maas szczupaka z pierście
niem, noszącym datę 1 4 4 8  r. I ta  opo
wieść opiera się na podaniu, które utrzy
muje, że pierścień był umieszczony na 
szyi u szczupaka

3 ) Rzączyński w dziele zatytułowanem 
„Historia naturalis curiosa Regni Poło- 
niae“ na str. 1 5 2  mówi o szczupaku, któ
rego wiek oznacza na lat 9 0 .

4 )  Podanie w okolicach Świtezi no
wogródzkiej utrzymuje się i dotąd, że 
szczupak znaczony obrączką i wpuszczo
ny do jeziora Kołdyczewskiego, złowiony 
był w jeziorze Świtezi; mówią, że wiek 
tego szczupaka wynosił 1 0 0  lat.

5 ) Zwiedzając Sans-Souci w siódmym 
dziesiątku ub. stulecia, słyszałem opo
wiadania, że karpie w sadzawkach są te 
same, które karmił własnoręcznie Fry
deryk wielki. Wogóle o karpiach gło
szą, że one żyją 1 5 0  do 2 0 0  lat.

Pomijam inne opowiadania, bo one je 
szcze mniejszą mają wartość dowodową, 
świadczyć mającą o długowieczności ryb;

wogóle nowsze badania, jakkolwiek i one 
nie są oparte na planowych doświadcze
niach, zmniejszyły o wiele długość życia 
ryb słodkowodnych. Oznaczają one naj
dłuższy wiek życia ryb na lat 2 0 , wsze
lako rzeczą jest wielce wątpliwą, czy 
mamy prawo uznawać tę liczbę za słu
szną. Tak np. dorosły wyz „Huso huso“, 
czyli „Acipenser huso“, waży średnio 
2 0 0  kg, gdybyśmy przypuścili, że taki 
dorosły wyz ma 2 0  lat wieku, to ile lat 
mógłby mieć okaz, o którym Pallas wspo
mina w dziele swojem, noszącem nagłó
wek „Reisen in Russland“. O k a z  ten miał 
ważyć 2 8 0 0  funtów, sama jego ikra wa
żyła 8 0 0  funtów. Bawiąc nad Ussuri, by
łem świadkiem, jak  złowiono w tej rzece 
wyza wschodniego „Huso orientaliś" ol
brzymiego; ważony częściami wykazał 
wagę 1 2 0 0  funtów. Gdyby taki jesiotr 
powiększał średnio o 2 0  funtów tylko 
wagę swego ciała co roku, to okaz wspo
mniany przez Pallasa żyłby 1 4 0  lat, okaz 
zaś ussuryjski żyłby lat 6 0 .

Ażeby inódz ocenić wiek danego osob
nika zwierzęcego, musielibyśmy mieć pe- 
wme i stałe cechy, uwydatnione w j a 
kiejkolwiek bądź części jego ciała; otóż 
czy zdołano znaleść takie cechy? Dla 
zwierząt ssących nadają się wr pewnej 
mierze zęby, to też wiek konia możemy 
do pewnego stopnia oznaczyć po jego 
zębach, atoli nie dalej jak  do lat dzie
sięciu. Gdym dostał kuca, o którym 
wspomniałem powyżej, znawcy określili 
wiek jego orzeczeniem, że ma więcej niż 
lat dziesięć, odtąd wieku jego już po zę
bach określić nie było sposobu. Zebra
łem na Kamczatce całe setki czaszek 
niedźwiedzich; po zębach czaszek mojej 
kolekcyi starałem się znaleść pewne da
ne dla określenia wieku, jednak porówna
nie ich nie doprowadziło do żadnych do
datnich rezultatów, co najwyżej mogłem 
wiek niedźwiedzia określić do lat pięciu. 
Taki sam rezultat osiągnąłem, porówny- 
wając czaszki soboli kamczackich. 0  in
nych zwierzętach ssących nie mam żad
nych danych. Co do człowieka, to ba
dania anatomiczne wykazały, że można 
wiek jego po zębach i kościach określić 
dosyć dokładnie, lecz tylko okresami, od
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daty, gdy już wszystkie zęby stałe są 
wykształcone i szwy czaszki zrosłe.

Oznaczyć wiek ptaka jest rzeczą nie- 
możebną—tak samo wiek żółwi i wężów. 
Co do ryb, to probowano określać wiek 
ich za pośrednictwem różnych cech. Tak 
np. Hederstroem Hans, w wydawnictwach 
akademii nauk szwedzkiej z roku 1759 
ogłosił sposób poznawania wieku ryb za
pomocą liczenia narostów w7spółśrodko- 
wych kości na kręgach tułowia. Buffon 
w roku 1772 w dziele swojem „Dzieje 
przyrody" utrzymuje, że łuski ryb mogą 
służyć jako dobra cecha dla określenia 
wieku ryby; łuski przybierają na wiel
kości szeregiem li ni j koncentrycznych, 
otóż zapomocą liczenia tych linij można 
określić wiek danego okazu. Inni bada
cze stosowali tę zasadę do linij koncen
trycznych, licząc je  na płaskich kościach 
ryb, tak  np. na kości przykrywkowej 
(operculum), podpokrywkowej (suboper- 
culum) nawet na żuchwie (mandibula), 
lecz wszystkie takie próby nie dały za
dowalających rezultatów. Główną przy
czynę niepowodzenia stanowi ta okolicz
ność, że łuski i kości u ryb powiększają 
się nie peryodycznie, jak  np. linie współ- 
środkowe na pniu drzewnym, lecz stale; 
ryby  nie zasypiają na zimę i u nich nie 
następuje przerwa w czynnościach życio
wych, jak  u roślin w naszych strefach, 
lecz i w zimie nawet wytwarzają się no
we części Jusk i kości.;

Pracując nad rybami karpiowatemi 
w Dorpacie, starałem się zużytkować 
wskazówki Hederstroema i Buftona i pró
bowałem zapomocą liczenia linij koncen
trycznych na łuskach i na przykrywce 
skrzelowej określić wiek ryby—atoli do 
żadnych pewnych rezultatów dojść nie 
potrafiłem, brałem do pomocy t. zwaną 
kość wyrozubną, u podniebienia ryb kar- 
piowatych umieszczoną, lecz wszystko 
to było napróżnem staraniem dojścia do 
pewnych, ścisłych rezultatów.

Na wystawie obecnej w Warszawie 
(wystawa druga rybacka 1910 r.) p. J. K. 
Arnold, starszy specyalista ichtyolog 
w Petersburgu, przedstawił dwa pudełka 
oszklone z preparatami ości różnych ryb, 
dla określenia ich wieku; nie zaznaczono

jednak, czy zapomocą tych ości dało się 
ściśle określić wiek ryby.

D r. B. D ybow ski.

T W O R Y  O LB R ZY M IE O T R Z Y M A 
N E  D R O G Ą  S Z T U C Z N Ą  Z JAJ 

J E Ż O W C Ó W .

(Ciąg dalszy).

Dalsze badania dotyczyły rozwoju bla- 
stomeronów oddzielonych od całości w ró
żnych stadyach zarodka.

Okazało się, że jeżeli oderwiemy od 
siebie pierwsze dwa, lub cztery blasto- 
merony, wówczas rozwój ich prowadzi 
do wytworzenia karłów pluteusów zupeł
nie normalnych. Komórka wyosobniona 
z zarodka w stadyum 8 blastomeronów, 
a nawet 16 i 32, zdolna jest jeszcze do 
rozwoju, ale odbywa się on nienormalnie 
i stadya rozwojowe, do których docho
dzi, są znacznie niższe, niż w rozwoju 
blastomeronu pochodzącego z 4-komór- 
kowego zarodka. Prócz tego, różnicowa
nie się jego zależy od miejsca, z którego 
został wzięty; tak  więc blastomerony, 
pochodzące z bieguna animalnego, nie 
są zdolne wytworzyć jelita, przeciwnie 
zaś—komórki, pochodne z okolic biegu
na wegetatywnego, wykazują brak zdol
ności właściwych pierwszym. Im więcej 
komórek zawiera zarodek w stadyum od
rywania blastomeronów, tem zdolności 
do samodzielnego rozwoju izolowanych 
blastomeronów są mniejsze. Jednak 
w stadyum blastuli i gastruli nawet mo
żna przeciąć larwę na dwie połowy 
i otrzymać z niej mniejsze całkowite na
stępne stadyum rozwojowe.

Podobne własności blastomeronów wy
kazał Wilson *) (1893) u zarodka lancet- 
nika (Amphioxus). Podstawowe i jedne 
z najpierwszych doświadczeń w tym kie

*) W ilson  E. B. A m phioxus and the Mosaic 
T heory o f  D evelopm ent. Journ. of. M orphol. S. 
1903 r.
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runku robione przez Rouxa ') (95), na 
ja jach żabich, dały inne rezultaty. Igłą, 
rozgrzaną zapomocą prądu elektryczne
go, Roux niszczył jeden blastomeron 
w dwukomórkowym zarodku żaby i prze
konał się, że pozostały blastomeron roz
wijał się tak, jakgdyby był w łączności 
z całem jajem, dając odpowiednią poło
wę zarodka żaby. O ile w stadyum 4 
blastomeronów wypalał jeden z nich, 
otrzymywał 3/ 4 zarodka, W taki sposób 
przekonał się, że każdy z pierwszych 
dwu blastomeronów zdolny jest dać tyl
ko jednę ściśle określoną połowę ciała.

Z wyżej przytoczonych doświadczeń 
wynika, że o ile z jednej strony, jak  to 
wykazali Driesch 2) (1900), Boveri3), Wil
son 4), Loeb 5) (94), Herbst s) (92) i inni 
na zarodkach jeżowców, każdy blastome
ron posiada zdolność zastępowania inne
go i wytwarzania całkowitego ustroju, 
o tyle z drugiej strony eksperymenty 
Rouxa 7) (95), Schultzego 8) (94), Morga
na 3) (95), dowiodły, że blastomerony in
nych zarodków, np. żabich, są zróżnico
wane w znacznym stopniu i zdolne wy
tworzyć tylko pewną określoną część 
ustroju.

1) R oux. G esam m elte A bhandlungen iiber 
E ntw ick lungsm echanik  der Organism en, II tom  
[XV, 8 aj, L ipsk, 1895.

2) D riesch . D ie  iso lirten  B lastom eren des 
E chinidenkeim es. Arch. f. Endw. M ech. Tom 10, 
1900 rok.

s) B overi—1. c.
4) W ilson—1. c.
5) Loeb. U eber eine ein fache'M ethode zw ei 

oder mehr zusam m engew achsene Em bryonen  
aus einem  E i hervorzubringen. Tarmże LV, 525, 
1894 rok.

e) H erbst. E xperim entelle U ntersuchungen  
iiber den E in flusz der veranderten chem ischen  
Z usam m ensetzung des um gebenden Mediums 
an f die E ntw ick lun g der Tiere I, LV, 445—-518, 
1892 rok.

7) R o u x —1. c.
s) Schultze. D ie k iinstliche E rzeugung von  

D oppelb ildnngen  bei Froschlarven m it H ilfe  ab- 
norm er G raw itationsw irkung. Arch. f. E n tw . 
M ech. I, 269—305, 1894.

9) M organ. H a lf E m bryos and ■whole Em- 
bryos from one o f the first tw o  B lastom eres o f  
th e  F roggs E ggs. Anatom . A nzeig . X, 523, 1895 
rok.

Wyciągać zatem wniosków ogólnych 
nie mamy żadnego prawa. Na taki, a nie 
inny bieg rozwoju całego ja ja  lub jego 
części musi mieć wpływ przedewszyst- 
kiem struktura plazmy ja jka niezapłod- 
nionego, proces zapłodnienia i wreszcie 
warunki zewnętrzne tego środowiska, 
w którem się rozwój odbywa.

Doświadczenia te pozwoliły prócz tego 
stwierdzić wielką zdolność przystosowy
wania się zarodka i jego części nawet 
do tych nowych, a różnorodnych warun
ków zewnętrznych.

Wreszcie doświadczenia te utorowały 
częściowo drogę i innym badaniom, 
a mianowicie tym, które starały się roz
wiązać możliwość powstawania organi
zmu nie z części jaja, ale z kilku jaj 
zlanych ze sobą. Jeżeli bowiem jajko 
jeżowca może ujawniać zdolności orga- 
notwórcze jeszcze w tak drobnych od
łamkach, to pytanie, czy te same czyn
niki mogą wystąpić w czasie rozwoju 
kilku jaj zespolonych.

Aby kwestyę tę rozwiązać, starano się 
sztucznie stworzyć takie warunki, w któ- 
rychby ja ja  mogły się ze sobą zrastać, » 
a następnie hodowano je, badając sposób 
kształtowania się ich i ostateczny wynik 
procesów rozwojowych.

Pierwsze badania w tym kierunku prze
prowadził Mieczników x) (8 6 ). Wykazał 
on, że ja ja  pewnych meduz (Microtoma 
Annae) mogą w stadyum blastul zespa
lać się ze sobą, tworząc wielką larwę 
zdolną do dalszego życia.

Driesch 2) (92) poraź pierwszy zespalał 
ja ja  jeżowca (Sphaerechinus granularis) 
i hodował je  aż do stadyum pluteusa. 
Larwy wykazywały czysto powierzchow
ny zrost nabłonkowej warstwy ciała, po- 
zatem organizacye ich wewnętrzne były 
zupełnie od siebie niezależne.

H erb s t3) (92) używał innej metody. Do 
wrody morskiej dodawał soli litowych, 
przez co wywoływał zrost blastul, a na

!) M ieczników . E m bryologische Studien  an 
M edusen. W iedeń , 1886 r.

2) D riesch. E ntw ick lungsm echan isch e S tu 
dien I. Zeitschr. f. W iss. Zool. Tom 53, 1892 r.

3) H erbst.—1. c.
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wet pluteusów, lecz i w tym przypadku 
każdy z zarodków rozwijał się niezależ
nie od drugiego, co najwyżej w stadyum 
blastuli posiadały wspólną jamę ciała. 
Dodać muszę, że wpływ litu na rozwój 
zwykłych jaj jeżowców je s t  bardzo sil
ny i deformujący w wysokim stopniu; 
stąd wypływa cala trudność w doświad
czeniach Herbsta odróżnienia wpływu 
zrośniętych partnerów na siebie, od zmian 
wywołanych drogą chemiczną przez obec
ność soli litowych.

Morgan x) (95) opisuje także zrost bla- 
stul u jeżowców (Sphaerechinus); sądzi 
jednak, że przyczyną tego, są jakieś we
wnętrzne własności jaj, zupełnie indywi
dualne przekazane im przez samicę.

Szereg tych prób wykazał przedewszyst
kiem, że wogóle zrost zarodków jeżowca 
i innych zwierząt je s t  możliwy i zależy 
od czynników bądź wewnętrznych, bądź 
też zewnętrznych. Chodziło więc teraz
0 skonstruowanie takiej metody postę
powania, aby zrost ten można było wy
wołać dowolnie i niezależnie od stadyum 
materyału badanego, przytem czynniki 
wywołujące go winny być pod każdym 
innym względem nieszkodliwe dla roz
woju; wówczas bowiem jedynie można 
otrzymać zarodki, w których zmiany bę
dzie można uzależnić wyłącznie od ich 
zlania się ze sobą.

Driesch 3) (1900) podał taką metodę. 
Zapomocą niej można wywoływać meto
dycznie zrost jaj w najwcześniejszych 
stadyach. Postępowanie w metodzie tej 
je s t  następujące. W kilka minut po za
płodnieniu wstrząsa się ja ja  w naczyńku 
z wodą morską zwykłą kilkadziesiąt r a 
zy. Ma to na celu pozbawienie jaj ich 
otoczek galaretowatych. Substancya j a 
jowa po wystąpieniu z otoczki je s t  bar
dzo plastyczna, traci swój kształt kulisty
1 przybiera wydłużony wałeczkowaty, 
nawet nitkowaty.

!) M organ. M. M. The Form ation o f  one 
E m bryo from  tw o  B lastu lae . A rch. f. E n tw . 
M ech. Tom  2, 1895 rok.

3) D riesch . S tu d ien  iiber das R egulations- 
verm ogen  der O rganism en. A rch. f. E n tw . Mech. 
Tom  X . Z esz. 2 i  3, 1900 rok.

Drugą cechą ciekawą je s t  zdolność ta 
kich jaj do zlepiania się ze sobą, co sil
niej się jeszcze zaznacza po dodaniu do 
wody morskiej kilku kropel ługu sodo
wego. W taki sposób zrastają się ze so
bą ja ja  lub zarodki, skutkiem zmiany po
wierzchownej warstwy ich plazmy. Ilość 
zrastających się jaj wynosi dwa na ty 
siąc. Pozostałe albo wcale nie wykazują 
tej tendencyi sklejania się, albo tylko 
przylegają do siebie, nie doświadczając 
następczego zrostu. Zarodki zdolne są 
zrastać się aż do stadyum gastruli n ie
mal; często przytem zrasta się kilka lub 
kilkanaście jaj naraz. Zależnie od tego, 
w jakim czasie po zapłodnieniu wystąpił 
zrost jaj, otrzymujemy różnorodny roz
wój zrośniętych indywiduów.

Cały wielki materyał otrzymanych tą 
drogą larw przedstawia się, tak co do 
kształtu swego i budowy, jako też i spo
sobu występowania procesów twórczych, 
bardzo niejednolicie. Spotykamy tu i ty 
powe bliźniaki, i twory posiadające kil
ka jednakowych organów, lub ich za
wiązków, jakoteż wreszcie zupełnie ty 
powe pluteusy olbrzymy. Driesch pod
ciąga wszystkie te formy pod trzy ka- 
tegorye i tłumaczy nam konsekwentnie 
sposób ich powstawania.

Jaja, użyte w doświadczeniu Driescha, 
(Echinus i Sphaerechinus) w początko
wych stadyach rozwoju, po zlaniu się, 
miały kształt klepsydrowaty; potem sto
pniowo przybierały formę eliptyczną lub 
okrągłą.

Do pierwszej kategoryi produktów zro
stu Driesch zalicza te z nich, które od 
samego początku wykazywały wyraźną 
tendencyę rozwoju samodzielnego, nie
zależnego od siebie w obu częściach. 
We wszystkich tych wypadkach ja ja  ta 
kie dawały w rezultacie twory bliźnia
cze, złożone z dwu osobników rozwinię
tych normalnie (rys. 9). Początkowe' sta- 
dya rozwojowe, dotyczące tej kategoryi 
produktów zrostu, miały zawsze wybitny 
kształt eliptyczny. W blastulach połą
czonych ze sobą tylko ścianami ektoder- 
malnemi, jelita powstawały zupełnie od
dzielnie, przytem w bardzo różnorodnych 
miejscach. Znajduje się to w łączności
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z punktem, w którym się zrosty te jaja. 
Punkt ten mógł wypaść gdziekolwiek na

(F ig . 9).

Tw ór b liźn iaczy  (Sphaerechinus) a—szk ielet pra
w ego  bliźniaka, b — lew ego; cc' — je lita  d(V—ra

m iona z rzęsami.

ich powierzchni, tak, że osi jaj ustawio
ne były względem siebie niejednakowo 
i we wszelkich możliwych kierunkach. 
Najczęściej obie larwy zwrócone są do 
siebie tyłem; czasami znów punkty wpu- 
klania się jelita są wspólne, zrośnięte, 
wówczas może powstać tylko w jednym 
partnerze jelito, w drugim go brak. m i
mo obecności typowego szkieletu.

Drugą kategoryę tworów, powstałych 
ze zlania się jaj, stanowią takie formy, 
w których zaznaczone jest zahamowanie 
w rozwoju organów jednego z partnerów, 
przez co ujawnia się przewaga rozwojo
wa drugiego. Przewaga ta polega na 
tem, że jeżeli jeden z organów rozwijał 
się szybciej w określonym partnerze, 
wówczas następowało zahamowanie w roz
woju tegoż organu w drugim z nich. Co 
do jelit więc często się zdarza, że jeżeli 
wychodzą one z dwu punktów sąsiadu
jących, wówczas końce ich zrastają się 
z ektodermą na jednym tylko punkcie, 
tworząc otwór gębowy; jeżeli punkty 
wyjścia obu jelit są od siebie znacznie 
oddalone, wtedy i dwie gęby właściwe 
tworzą się w ektodermie. O ile jednak 
jedno z jelit znacznie wyprzedza drugie 
w swym rozwoju, to powstaje tylko je 
dna gęba, drugie zaś jelito zostaje zaha
mowane w swym rozwoju, dając organ 
jakby rudymentarny, szczątkowy.

Co dotyczę szkieletu, to przewaga 
w rozwoju jego w jednym z bliźniaków, 
pociąga za sobą dążność całości do w y

tworzenia formy jednolitej. Gra tu za
sadniczą rolę miejsce zrostu obu partne
rów. Tak więc w tych przypadkach, gdy 
oba jelita zaczynają się blizko siebie, 
wrówczas rnezenchyma pierwotna tworzy 
tylko jednę wspólną dla obu jelit war
stwę okrężną, jako też tylko dwa trój- 
promienie; ramiona wytwarzają się też 
w odpowiedniej liczbie, t. j. cztery, na
tomiast liczba wnikających w nie szta- 
bek wapiennych je s t  podwójna; albo mo
że się wytworzyć większa ilość ramion, 
z których jedno lub dwa są normalne, 
trzecie zaś wykazuje większą ilość utwo
rów szkieletowych; dzieje się to wów
czas, gdy tylko dwa trójpromienie obu 
części rozwijających się zarodków wy
padną w tych samych punktach wieńca 
komórek mezenchymatycznych, pozostałe 
zaś powstają oddzielnie. O ile jeden 
szkielet wyprzedził w rozwoju drugi, 
wówczas, co bardzo jest charakterysty
czne, zwykle i jelito drugie zahamowane 
jest w rozwoju. Dążność do wytworze
nia jednolitej formy zaznacza się nieraz 
bardzo wybitnie i w późniejszych sta- 
dyach.

Driesch zwraca szczególną uwagę na 
kilka przypadków, w których już po wy
tworzeniu dwu jelit, leżących bardzo 
blizko siebie, nastąpił ich zrost, tak, że 
powstawało jedno wspólne jelito z je- 
dnem światłem, albo z dwoma, gdy ścia
ny w miejscu zrośnięcia się nie zanikły.

Jeżeli szkielet jednej części zarodka 
zapanuje nad nim całym, wtedy i forma 
zewnętrzna je s t  prawie że zupełnie je 
dnolita (rys. 10). Pluteus posiada nor-

P lu teu s olbrzym i praw ie jed n o lity , aa' — szkie
let norm alny, 6 -s z c z ą tk o w y , c -  je lito  w ła śc iw e  
d—zaham ow ane w  rozw oju , e—poczynające się  

tw orzyć  ram iona, g—rzęsy.
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malne ramiona, gębę, odbyt, rzęsy, a ty l
ko stosunki poszczególnych organów do
wodzą o jego pochodzeniu, nie mówiąc 
już o wielkości, k tórą znacznie przewyż
sza normalne pluteusy.

Trzecią kategoryę, najsilniej przyku
wającą naszę uwagę, stanowią zupełnie 
normalne, tak  co do budowy, jak  i sto
sunków poszczególnych organów, ich ilo
ści i formy zewnętrznej całości, twory 
olbrzymie, pluteusy o rozmiarach dwa 
razy większych niż normalne (rys. 11).

P lu teu s  olbrzym  zupełn ie  norm alny (stadyum  
w czesn e) aa — szk ie le t praw y i le w y , 6—-jelito, 

c — tw orzące się ram iona z rzęsam i.

Driesch obliczał ilość komórek, tworzą
cych mezenchymę pierwotną w tych lar
wach olbrzymich; okazało się, że odpo
wiadała ona z matematyczną ścisłością 
niemal podwojonej normalnej liczbie tych 
komórek.

Zespolone jaja, które wytwarzały tak 
jednolite larwy wielkie, od pierwszej 
swej chwili uwydatniały ową właściwość. 
Po zlaniu się ich plazmy, powstawał 
okrągły normalnie brózdkujący zarodek, 
który we wszystkich dalszych fazach 
rozwojowych nie wykazywał żadnych od
stępstw od normalnego typu rozwojowe
go. Jak  zatem przekonywamy się z opi
su tych trzech grup zarodków, Driesch 
oparł podział ich na takie właśnie kate- 
gorye na pewnych cechach wspólnych, 
których jedne zupełnie w swym rozwoju 
nie wykazały, drugie dążyły do tego, 
lecz tylko w części zdołały je ujawnić, 
inne wreszcie w całej pełni zaznaczyły 
je  w swym rozwoju. Najwybitniejszą 
z nich, je s t  owa dążność organizmu roz
wijającego się z dwu jaj, do formy je 
dnolitej, takiej, jak ą  posiada zarodek nor

malny, wytworzony z jednego jaja. Za
rodek ujawnia specyalne zdolności, ozna
czone przez Driescha nazwą regulacyi 
i sądzi, że przedewszystkiem zależnie od 
czasu, w którym zrost nastąpił, procesy 
regulacyjne, czyli usuwające wszelkie 
przeszkody, jakie organizm spotyka w cią
gu rozwoju, zdolne są ujawnić się lub 
też nie. O ile zrost następuje dość póź
no, wówczas procesy twórcze w każdem 
ja ju  są już na tyle ustalone, że regula- 
cya nie może się zupełnie ujawnić i wów
czas właśnie powstają bliźniaki. Za do
wód potwierdzający ten pogląd uważa 
on fakt ten, że jeżeli wywołamy zespa
lanie się jaj później niż w V2 godziny po 
zapłodnieniu, procent bliźniaków w kul
turach bardzo znacznie wzrasta.

Pluteusy olbrzymy jednolite, są ja sk ra 
wym dowodem działalności procesów re
gulacyjnych, które od samego początku 
skierowały zarodka na drogę rozwoju 
typowego. Pozostałe zaś larwy, przej
ściowe pomiędzy formą bliźniaczą a do
skonałą jednolitą, są rezultatem zespole
nia się jaj w tem stadyum, gdy jeszcze 
regulacya je s t  możliwa, lecz spotyka się 
z drugiej strony z procesami różnicowa
nia się zarodka o tyle posuniętemi, że 
nie je s t  w stanie opanować całego roz
woju, jak  to mamy w poprzedniej gru
pie, ale tylko częściowo zaznacza się 
mniej lub wuęcej w dążności poszczegól
nych organów do jednolitości.

Uwidocznia to rysunek 10, gdzie przed
stawiony je s t  pluteus wielki, prawie je 
dnolity co do swych kształtów. Zawiera 
on szkielet normalny, złożony z prawej 
a  i lewej części a'; w każdej z nich za
znaczone są owe trzy najważniejsze sztab- 
ki wapienne. Jes t to wczesne stadyum 
pluteusa, dlatego też ramiona nie są j e 
szcze wykształcone, widzimy je na ry 
sunku w postaci dwu cyplów ee, wewnątrz 
których znajdują się części szkieletu, 
stanowiące ich podstawę. W  górnej po
łowie zarodka dostrzegamy utwór wapien
ny, w postaci prostej beleczki lub żyły 
przebiegającej poprzecznie. Jes t  to szczą
tek drugiego szkieletu—b. Przechodzi 
on koło jelita d, które je s t  także niezu
pełnie wykształcone, jakby zahamowane
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w rozwoju; tymczasem jelito właściwe e 
je s t  zupełnie normalnie zbudowane. Wre
szcie miejsca charakterystyczne, okalają
ce zarodka spiralnie, są zaopatrzone, jak  
to zawsze dzieje się normalnie, rzęsa
mi.

S tefan  K . Pieńkowski.
(D ok. nast.)

Korespondencja Wszechświata.

Plamy słoneczne.

Dnia 30 września r. b. o godzin ie 9— 10 
rano dostrzeg łem  na S łońcu  interesującą  
grupę plam , w  k szta łc ie  m ałego lu k u , cią
gn ącą  się  z południa na północ (w zględem  
poziom u naszego), Owa grupa składała się 
z p ięc iu  plam  w ięk szych  i k ilk u  m niejszych. 
Zm ian zn aczn ych  w  ty ch  plam ach nie m o
głem  dostrzedz z p ow od u  w iatru , k tóry  mi 
u tru d n ia ł ob serw acye. Przez m iesiąc lipiec, 
sierpień i w rzesień r. b., b y ło  stosunkow o  
mniej plam  aniżeli w  ty ch  sam ych  m iesią
cach  roku  zesz łego , a to z pow odu zbliża
jącego  się  m inim um  plam słon eczn ych , które  
nastąpi w  roku  1911 — 12.

A. B iałecki.

KRONIKA NAUKOWA.

Żądlice, polujące na muchy Tse-tse. -Mu
ch y  T se-tse  mają w zględn ie n iew ielu  wro
gów , n ie ste ty , wśród ow adów  ow adożernych. 
Przed czasem  n iedaw nym  dr. Bouffard od
k rył w  B am ako owada b łonk osk rzyd łego , 
n iszczącego  Tse-tse: je s t  to  osa z rodzaju 
O xybelus, która poluje w yłączn ie  na Glossi- 
ny i znosi je  do sw ego  gniazda.

Św ieżo p. E . R oubaud zam ieścił w spra
w ozdaniach  akadem ii w  P aryżu  sw e spo
strzeżen ia  nad żądlicam i (B em b ex), z k tó 
rych  w ynika , że ow ady te  rów nież zaliczo
ne b yć w inny do w rogów  m uch  T se-tse . 
S postrzeżen ia  te  b y ły  czyn ion e w  p osiadło
ściach  francuskich  w  A fryce , przew ażnie  
w D ahom eju .

W zdłuż rzeki O uem e znajdują się  m iej
scow ości, w  k tórych  w  w iększej ilo ści na
p otk ać m ożna m u ch y  T se-tse  z gatun ków : 
G lossina palpalis i Gl. lon gip alp is. P ierw sza

gn ieździ się w pobliżu rzeki, w sąsiedztw ie  
najbliższem  siedzib lu dzkich , druga— w gąsz
czu  leśnym , dalej od w ybrzeży .

R oubaud w prow adzał osły  do ok olicy , za
m ieszkanej przez Gl. longipalpis. N a ty c h 
m iast liczne żądlice zaczę ły  uw ijać się kolo  
zw ierzęcia , n ie siadając w szakże na jego  
skórze; jedna z nich rzu ciła  s ię  na m uchę  
T se-tse , która m iała zam iar napaść na osła. 
W ów czas badacz u m ieścił jed nę żądlicę 
w  rurce szklanej, razem z egzem plarzem  Gl. 
longipalp is. Po u p ły w ie  k ilku  m inut, Bem - 
b ex rzucił się  na m u ch y , w  jednej chw ili 
przebił ją  sw em  pokładełkiem  i sch w ycił 
w  odnoża ty ln e  i środkow e, jakby m ając za 
miar u n ieść ją  ze sobą. Po pew nym  w szak 
że czasie żądlica w yp u ściła  sw ą zdobycz, 
m yśląc ju ż  jed y n ie  o odzysk aniu  w łasnej 
wolności; m ucha b y ła  sparaliżow ana zu p e ł
nie.

P o w prow adzeniu  osłów  do m iejscow ości, 
zam ieszkiw anej przez Gl. palpalis, żądlice  
nie pokazały  się w około n ich  ani razu: o cz y 
w iśc ie  sied lisko ich  b yło  ogran iczone. B a
dając charakter ty c h  okolic, p. llo u b a u d  
przekonał się , że w m iejscu, gdzie w  w ięk 
szej ilości sp o tyk a  się  Glossina palpalis b y ły  
liczn e ślady h ipopotam ów  i an ty lop , k tórych  
zapach praw dopodobnie przyw abia żądlice. 
Z auw ażyć n ależy , że ob ecn ość lu dzi, zaró
w no b ia łych  jak  czarnych , nie p rzyciąga  
ty c h  owadów.

T ak w ięc żądlice polują w  m iejscach , od
w ied zan ych  przez w ięk sze ssaki. Zachodzi 
teraz p ytan ie , czy  T se-tse  je st  ich  łupem  
jed ynym ? W celu  rozstrzygn ięcia  tej spra
w y  p. R oubaud u m ieszczał żądlice w  jednetn  
n aczyn iu  z bąkam i z ga tu n k u  T abanus tho- 
racinus. Żądlice rzu ca ły  się na n ie  odrazu  
i u n ieru ch om iały  je  ciosem  pokładełka, lecz  
nie c h w y ta ły  ich  później w  odnóża. M ożli
w e jest w ob ec teg o  p rzyp u szczen ie , że bąki 
nie stanow ią zd ob yczy  ulubionej żądlić, k tó 
re polują g łów n ie  na g lo ss in y . Z drugiej 
w szakże stron y  m ożliw e je st  też , że żądlice 
b y ły  już w yczerpan e d łuższym  pobytem  
w  niew oli i z tego  pow odu za traciły  popęd  
do przenoszenia sparaliżowanej przez się  
zdobyczy.

D ziałanie jadu  żądlić, zarówno na m uchy  
T se-tse jak  i na bąki je st  w prost p iorunu
jące . B ąki w ciągu  trzech  dni po napadzie  
żądlić p ozostaw ały  ży w e lecz  n iezdoln e do 
najlżejszego ruchu.

J. T.
(C. R . Ac. Sc.).
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O D P O W I E D Z I  REDAKCYI.

M atem atykow i. Z każdego z w ym ien ion ych  
podręczników  m ożna nauczyć się odpow iedn iego  
działu  m atem atyk i elem entarnej. W  fjk c ie , że 
jeden  autor uw aża za tw ierd zen ie  to , co inny  
podaje za p ew n ik , niem a nic dziw n ego  (prosta

i łamana); w yn ik a  to  z dążności do m ożliw ego  
ograniczenia liczb y  pew n ików . Początkujący  
zrobi najlepiej, je ż e li w ybierze sobie jednę jaką  
książkę, np. G eom etryę Z ydlera, A lgebrę Bara
n ieck iego (m niejszą), T rygonom etryę C zajew icza, 
i przestudyuje j e  uw ażnie, nic nie opuszczając 
i przerabiając jaknajw iększą liczbę zadań. Z oce
ną lepiej się w strzym ać do czasu grnntow niej- 
szego poznania przedm iotu.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 21 do 31 września 1910 r.

(W iadom ość S tacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
z

ie
ń

Barom etr red. 
do 0° i na cięż
kość.  700m m -j-

Temperatura w st. C els
Kierunek i predk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

( 0 - 1 0 )

2 3£ -a 
rn g-

mm

UWAGI

7 r . 1 p. 9 w. 7 r. 1 p. 9 w. Najw. Najn. 7  r. 1 P. 9 w. 7 r. 1 P. 9 w.

21 40,0 48,0 51,2 12,0 14,4 13,4 16,1 11,5 N s n e 3 n e 4 1 0 # 10 10 1,4 •  7 a. dr.

22 53,1 53,4 53,0 10,4 12,2 13,3 13,8 9,8 n 2 n e 5 10 10 10 —

23 53,4 52,9 53,1 9,2 15,1 12,6 16,3 7,0 N , n w 3 W 8 ©1 10 10 —

24 52,4 51,9 49 ,4 11,4 15,5 13,2 16,7 9,9 W7 W9 w sI0 10 10 10 —

25 47,8 50,6 56 ,8 12,1 13,8 8,2 14,0 8,0 W , W N , N5 9 9 0 0 ,0 •  a.

26 6 1 ,9 63,a 62,9 7 ,8 11,5 9,6 12,6 4,0 NW, N, ^ w 3 1© 5 1 —

27 60,7 58,6 55,1 6,4 14,5 11,8 15,7 4,0 s e 2 e 2 sw 10 © 0 0 1 —

28 52,8 52,6 53,7 10,6 16,6 13,6 17,3 8,3 W , W4 K W j © 9 0 8 10 —

29 55,0 55,6 54,6 9 ,0 14,2 12,5 15,4 8,0 0 N W , ^3 1 0 = 8 2

30 52,6 50,6 4 8 ,5 9,1 19,2 16,6 20,0 7,0 S4 S W 7 sw 5 © 3 © 3 4 3,4 •  n.

Śre
dnie 53 ,6 53,8 53,8 9,°8 14,°7 12,'“5 15,°8 7,°8 3,1 4,1 5,2 6,3 7,3 5,8 —

Stan średni barometru za dekadę V3 (7 r- | 1 p ~j~9 w =  753 ,7  mm

Temperatura średnia za dekadę: 3 (7 r.~f“1 P* | 2^x^9 w =  12 ,°4 Cels,
Sum a opadu za dekadę: =  4 ,8  mm

T E E Ś ć  N U M E R U . Z  k ry ty k i m utacyonizm u, przez d-ra Jana Tura. — O w iek u  z w i e r z ą t ,  
przez d-ra B. D y b o w sk ieg o . — T w ory  olbrzym ie otrzym ane drogą sztuczną z jaj jeżo w có w , przez 
S tefana K. P ień k o w sk ieg o .—K orespondencya W szechśw iata , przez A . B ia łęck iego .—K ronika nauko
w a. — O dpow iedzi redak cyi. — S postrzeżen ia  m eteorolog iczne.

W ydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.

Drukarnia L. B ogusław skiego, S-tokrzyska N r. 11. Telefonu 195-52.




