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S T U L E C I E  B A D A Ń  F I Z Y O L O G I C Z -  
N Y C H  N A D  Z A G A D N I E N I E M  

P R Z E S T R Z E N I  I CZASU .

Trzeba było przeszło stuletnich poszu
kiwań doświadczalnych, płodnych w do
niosłe odkrycia, aby dojść do naukowe
go rozwiązania zagadnień czasu i prze
strzeni. Od samego początku dążenie 
do podobnego wyjaśnienia tej kwestyi 
napotykało na opozycyę ze strony  zna
cznej części filozofów i metafizyków, któ
rzy w ciągu tysięcy  la t  czynili jałowe 
wysiłki w celu rozwiązania tego zasad
niczego zagadnienia w dziedzinie p s y 
chologii. Krótki zarys rozwoju badań 
w tym  k ierunku podaje E .C yon  w przed
mowie do swego dzieła „L’oreille, orga- 
ne d ’orientation dans le temps et 1’espa- 
ceu.

Pierwsze próby wyjaśnienia fizyologi- 
cznego na drodze doświadczalnej zagad
nienia przestrzeni przypadają na koniec 
XVIII wieku; rozpoczął je  znakomity fi
zyk boloński, V en tu ii ,  którego badania 
nad zmysłem przestrzeni zostały ogło
szone w Indagine fisica sui colori pod

ty tu łem  „Reflessioni sulla conoscenza 
dello Spazio, che noi possiamo ricevar 
del 1’audito*.

Doświadczenia Venturego polegały na 
oznaczeniu k ierunku dźwięków: , ¥  j a 
kiż sposób, zapytuje  on, ucho wskazuje 
nam ten  kierunek? Jakiż związek is tn ie 
je  między zmysłem słuchu a rozpozna
waniem rozmaitych miejsc w przestrzeni?"

W tym sam ym  mniej więcej czasie, 
12 stycznia 1794 roku prof. Vassali za 
komunikował Akademii turyńskiej w y 
niki badań Spallanzaniego, który  na pod
stawie swych doświadczeń wnosił, że 
w uchu nietoperzy mieści się szósty 
zmysł oryentacyjny, „którego brak nam  
i o k tórym  nie m am y zupełnie pojęcia". 
Odkrycie to zyskało wielki rozgłos i na
potkało zarzuty  z kilku stron, między 
innemi ze strony Cuviera.

W kilka lat później fizyolog Auten- 
rieth ogłosił w les Archives d ’anatomie 
et de physiologie de Re i 1 doświadczenia 
nad kierunkiem dźwięków. Badania te 
doprowadziły go również do wniosku, że 
ucho, a właściwie trzy przewody (kana
ły) łukowate, leżące w trzech płaszczy
znach budzą w nas czucia kierunku, po



530 W SZECHSW IAT M  34

zwalające nam oryentować się w prze
strzeni.

Bezpośrednie jednak  badania nad p rze
wodami łukowatemi zapoczątkował w ła
ściwie Flourens. Odkrycie jego polega
jące na tem, że „przecięcie przewodów 
łukowatych zniewala zwierzęta do ru 
chów w kierunku, odpowiadającym po 
łożeniu przewodu zoporowanego“, było 
pierwszym zaczątkiem w rozwiązaniu za
gadnienia przestrzeni.

W czterdzieści lat później doświadcze
nia F lourensa stały  się punk tem  wyjścia 
dla badań Cyona nad oryentowaniem  się 
zapomocą zmysłu przestrzeni; badania  te, 
prowadzone w ciągu kilku dziesięcioleci, 
zmierzały do ostatecznego wykazania 
istnienia w błędniku ucha dwu narzą
dów zmysłów: geom etrycznego i a ry tm e 
tycznego, zmysłów, którym  zawdzięcza
my z jednej strony  zdolność oryentowa- 
nia się w przestrzeni i czasie, z drugiej 
zaś pojęcia nasze o przestrzeni, czasie 
i liczbie. Badania swoje i ich wyniki 
Ćyon ogłosił drukiem  *) w sto lat po 
pierwszych w tym k ierunku poszukiwa
niach Venturego. Pracę  Cyona poddał 
s tarannej kry tyce  w yb itny  fizyolog bo- 
loński, P iotr Albertoni, wykazując całą 
jej  doniosłość zarówno dla fizyologii, jak  
i psychologii; prócz tego w kry tyce  tej 
podał kilka własnych spostrzeżeń z dzie
dziny patologii, stw ierdzających słusz
ność niektórych doświadczeń Cyona.

Ostateczne rozwiązanie zagadnienia 
przestrzeni i czasu polega na dwu od
rębnych kw'estyach: jednej czysto psy
chologicznej, je s t  to oryentowanie się 
w trzech kierunkach  przestrzeni; drugiej, 
mającej zasadnicze znaczenie dla filozo
fii i nauk m atem atycznych, k tóra  odsła
nia nam źródło naszych pojęć o prze
strzeni i czasie, j a k  również naszych 
wiadomości geometrycznych i a ry tm e
tycznych. Analizując dokładniej odkry 
cia uczonych z końca XVIII i początku 
X IX  stulecia, którzy zajmowali się zba
daniem kw esty i oryentowania się w prze-

ł) Das O hrlabyrin th  ala O rgan der m athe- 
mfftischen Sinne fu r Raum  nnd Zeit. B erlin , 1908.

strzeni i umiejscowienia czuć naszych, 
pochodzących ze św iata  zewnętrznego, 
łatwo możemy przekonać się, że jnfc te 
odkrycia zawierały dość jasne  wskazów
ki w sprawie należytego rozwiązania za 
gadnienia przestrzeni; dziwnem więc w y 
daje się, że żaden z  tych wielkich przy
rodników nie s ta ra ł  się skierować swych 
badań doświadczalnych na drogę psycho
logiczną. V enturi wprawdzie wygłosił 
określenie; „zmysł przestrzeni", a nawet 
usiłował zlokalizować ten zmysł głównie 
w narządzie słuchu, lecz z drugiej s tro 
ny ignorował jeszcze przedziwny układ 
kanałów łukowatych, ułożonych prosto 
padle względem siebie w trzech k ie run 
kach przestrzeni; brak mu więc było za
sadniczego punktu oparcia, aby zwrócić 
się w stronę zagadnienia filozoficznego.

Spallanzani, głoszący istnienie szóste
go zmysłu, mieszczącego się w uchu, 
spotkał się z licznemi zarzutami, wobec 
czego czuł się zniewolonym do w yrze
czenia się swego odkrycia.

Cuvier, nieuciekając się do hypotezy 
istnienia szóstego zmysłu, s ta ra ł  się obja
śnić spostrzeżenia Spallanzaniego. Oryen
towanie się nietoperzy oślepionych, we
dług niego, można objaśnić nadzwyczaj
nym u nich rozwojem organów dotyku 
w skrzydłach i w uchu zewnętrznem; 
organy te podobnież, j a k  najlżejsze do
tknięcie obcych przedmiotów, umożliwia
ją  jakoby  rozpoznawanie różnic tem pe
ratury , ruchów i oporu powietrza.

Przyrodnik genewski Jurine  z doświad
czeń Spallanzaniego, które sam powtó
rzył, wyprowadził również wrniosek, że 
narząd słuchu uczestniczy w oryentowa- 
niu się, lecz odrzucał istnienie szóstego 
zmysłu. Ignorował również znaczenie 
przewrodów łukowatych, które są n a d 
zwyczaj rozwinięte właśnie u nietoperzy. 
Po ogłoszeniu uwag Jurinea, Spallanzani 
zarzucił, niestety , myśl o istnieniu szó
stego zmysłu i nie posunął ju ż  dalej 
swych badań. Co prawda, to i Flourens, 
k tó ry  poznał znaczenie kanałówr łukow a
tych dla oryentowania się w. trzech kie
runkach  przestrzeni, powstrzymał się ró
wnież, ja k  i jego poprzednicy, od za trą 
cania strony filozoficznej danej kwTestyi.
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W jakiż sposób objaśnić podobną po
wściągliwość Plourensa, głębokiego m y
śliciela o umyśle filozoficznym, nadzwy
czaj przenikliwym?

Pilne s tudya  nad pracami wspomnia
nych uczonych świadczą, że istotnej przy
czyny tej powściągliwości należy, jak  
się zdaje, szukać we wpływie, jaki już 
w końcu XVIII w. wywierał Kant swo
im aprioryzmem pojęć czasu i przestrze
ni. Teorya, k tóra wszystko, zda się, wy
jaśnia , a przy tem nie wym aga dowodów 
i nie żąda ani badań, ani poszukiwań, 
zawsze nęci!

Venturi, pomimo, że poznał wybitne 
znaczenie ucha, jako  organu zmysłu 
przestrzeni, jednak  w powyżej przyto
czonym dziele wyraził uznanie dla idei 
Kanta. Odrzucił zupełnie wyraźnie wszel
ką możliwość związku między naszą zna
jomością zmysłów a naszem pojęciem 
przestrzeni.

Przytoczone ta  badania uczonych w ska
zywały, że istotnego znaczenia fizyolo- 
gicznego kanałów łukowatych należy 
szukać w naszein oryentowaniu się 
w przestrzeni i w rozmieszczeniu przed
miotów zewnętrznych, nas otaczających.

W 1872 roku Cyon rozpoczął szereg 
badań, aby wykryć stosunki funkcyonal- 
ne, jak ie  mogą istnieć między organem 
wzroku a błędnikiem ucha. W 1873 r. 
ogłosił pierwszą rozprawę o znaczeniu 
fizyologicznem układu przewodów łuko
watych, która była niejako podwaliną 
dla jego przyszłej teoryi zmysłu prze
strzeni.

Od 1874 r. uczony ten z całym zapa
łem oddał się poszukiwaniom, mającym 
na celu zbadanie stosunków między zmy
słem słuchu a wzroku, inaczej mówiąc 
między błędnikiem ucha a układem oko- 
ruchowym. W  1876 r. Cyon ogłosił pier
wsze wyniki badań nad czynnością zło
żonego mechanizmu, za którego spraw ą 
nerw słuchowy zarządza wszystkiemi ru 
chami gałki ocznej. Wreszcie w 1877 r. 
została ogłoszona ostateczna notatka, po
dająca w głównych zarysach teoryę czyn
ności układu kanatów łukowatych, jako  
obwodowego organu zmysłu przestrzeni.

Pierwsza szczegółowa rozprawa Cyona, 
obejmująca wszystkie jego badania  nad 
błędnikiem, które posłużyły do u g ru n to 
wania teoryi, wydana została w 1878 r. 
(w la Bibliothóąue de lTŚcole des Hau- 
tes-Etudes; section des Sciences naturel- 
les, t. XVIII) oraz, jako rozprawa doktor
ska, pod ty tułem  „Recherches expóri- 
mentales sur les fonctions des canaux 
sernicirculaires et sur leur role dans la 
formation de la notion de l ’espace“ (Pa
ryż, 1878).

Część tego dzieła Cyon poświęcił oba
leniu błędnych teoryj Goltza, Macha, 
Breuera i in., które zyskały uznanie 
zwłaszcza w świecie lekarskim, pomimo 
oczywistych braków pod względem na
ukowym.

Teorya podana przez Cyona rozwijała 
się w dalszym ciągu. W  pierwszym 
okresie swych badań nad błędnikiem 
ucha, jako organem  zmysłu przestrzeni, 
Cyon z teoryi swej, zbudowanej drogą 
indukcyi na wynikach licznych poszuki
wań, wyprowadził trzy wnioski, które 
proponował sprawdzić na drodze doświad
czalnej. Podobne potwierdzenie wnios
ków nadaje rezultatom, otrzym anym  dro
gą indukcyi, cechę pewności.

1) Jeżeli trzy przewody łukowate s łu 
żą do oryentowania się w trzech kierun
kach przestrzeni, to zwierzęta, np. mino
gi, mające tylko dwie pary  kanałów, 
mogą oryentować się tylko w dwu kie
runkach. Zupełną słuszność tego wnio
sku dowiódł sam Cyon zapomocą do
świadczeń nad minogami.

2) Zwierzęta bezkręgowe, nie mające 
zupełnie przewodów łukowatych, muszą 
oryentować się z pomocą pęcherzyków 
słuchowych. W ychodząc z tego założe
nia, Yves Delage wykonał szereg do
świadczeń nad oryentowaniem się sko
rupiaków, stwierdziwszy w zupełności 
słuszność wniosku Cyona. Doświadcze
nia Hensetia i innych uczonych dały po- 
dobneż wyniki.

3) Trzeci wniosek głosił, że głucho
niemi nie powinni doznawać zawrotów 
głowy, ani też podlegać chorobie mor
skiej, ponieważ u nich układ przewodów 
łukowatych je s t  nieczynny. Ten ostatni
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wniosek znalazł potwierdzenie w obser- 
wacyach i doświadczeniach W. Jamesa, 
Strehla, Brucka i innych.

Z doświadczeń, stwierdzających słusz
ność wniosków Cyona, na szczególną u w a
gę zasługuje odkrycie Rawitza, że zw y
rodnienie błędnika u myszy japońskich  
stanowi istotną przyczynę anatom iczną 
ich ruchów i szczególnego tańca. Ra- 
witz zrozumiał ważność swego odkrycia 
i objaśniał to niezwykłe zjawisko, pozo
stające przez długi czas zagadkowem, 
zaburzeniami w zdolności oryentow ania  
się.

Wspomniane odkrycie Rawitza było 
wspaniałym dowodem słuszności p ie rw 
szego wniosku Cyona.

Niedawno udało się prof. Ehrlichowi 
otrzymać w sposób sztuczny myszy t a ń 
czące, przez zastrzyknięcie im p repara tu  
arszenikowego, mianowicie arsacetyny. 
Na sku tek  prośby Ehrlicha P. Rothig 
zbadał s tan  ośrodkowego uk ładu  nerw o
wego operowanych zwierząt, przyczem 
stwierdził znacznie posunięte zwyrodnie
nie nerw u przedsionkowego i trac tus  
opticus. „Niedokładności w oryentowa- 
niu się, u jaw niające się u tych myszy, 
powiada Rothig, przez kręcenie się do
koła i w ruchach zygzakow atych oraz 
związek ich z degeneracyą  nerwów przed
sionkowych mogą być objaśnione tylko 
z pomocą teoryi Cyona. Cyon wykazał, 
że przewody łukowate są narządam i ob- 
wodowemi zmysłu oryentacyjnego i prze
strzeni. Rawitz miał więc zupełną s łu
szność, łącząc swe badania anatomiczne 
nad myszami japońskiem i z teoryą Cy- 
ona“.

Wyjaśnienie naukowe zagadnienia 
oryentowania się w przestrzeni zostało 
rozwinięte w końcu XIX wieku. Cyon 
w dziele swem, poświęconem głównie 
wspomnianej kwestyi, podał w głównych 
zarysach wyjaśnienie problem atu m a te 
m atycznego i filozoficznego przestrzeni 
i czasu. Już w rozprawie z 1878 roku  
Cyon wyraził przekonanie, że geom etrya  
Euklidesa opiera się na doświadczeniach 
zmysłowych błędnika usznego. Rozkwit 
geometryi nie-Euklidesowej w tym s a 
m ym mniej więcej czasie powstrzym ał

Cyona od dalszego obszerniejszego roz
winięcia tego przekonania. Poświęciw
szy jed n a k  kilka la t  pracy na poznanie 
głównych zasad nowej geometryi, będą
cej utworem  samej wyobraźni, nabrał 
jeszcze większej pewności co do zmysło
wego pojmowania geometryi Euklidesa; 
w tedy  to z całą energią zwrócił się do 
ścisłego udowodnienia fizyologicznego po
czątku Euklidesowych określeń i pew ni
ków.

Pierwsze wyniki tych badań ogłoszone 
zostały jednocześnie w Revue Philoso- 
phiąue i w Archives de Physiologie pod 
ty tu łem  „Les bases physiologiąues des 
axiomes et des definitions d ’Euclide“.

Udowodnienie pochodzenia tych okre
śleń i pewników, opartych na zmysłach, 
musiało, bezwątpienia, zachwiać naukę 
Kanta  o aprioryzmie naszych pojęć prze
strzeni i czasu oraz pewników geom e
trycznych. Następnie Cyon ustalił is to t
ne stosunki między formami geometrycz- 
nemi nie - Euklidesowemi a formami ge
ometryi Euklidesa, mianowicie, że p ierw
sze są wyłącznie wytworem wyobraźni
i nie mogą rościć sobie prawa do rze
czywistości. Czy są one także niedo
stępne dla naszego poznania zapomocą 
zmysłów?

Strona doświadczalna odnosząca się do 
tego zagadnienia polegała również na 
słynnym  pewniku paralelizmu, tym „no-
ii me tangere" geometryi Euklidesa. Ba
dania przeprowadzone nad ludźmi us ta 
liły ostatecznie i bezpośrednio, że źródła 
naszych wrażeń kierunku i przestrzeni 
należy szukać w podrażnieniu przez fale 
dźwiękowe zakończeń nerwów przedsion
kowych. F a k t  ten ustalił jedność w spo
sobie funkeyonowania dwu części b łęd
nika: układu przewodów łukowatych z ich 
bańkam i i ślimaka z narządami Cortego. 
Źródło podrażnień dla każdej z nich je s t  
identyczne: są to drgania powietrza i fale 
dźwiękowe.

Okoliczność ta skłoniła Cyona do w pro
wadzenia do swych badań zagadnienia 
czasu. Poprzednikami jego w tej dzie
dzinie poszukiwań byli dwaj sławni fi- 
zyologowie E. H. W eber i K. Vierordt. 
Pierwszy za cel swoich badań wziął
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zmysł przestrzeni, drugi zaś—zmysł cza
su, lecz obadwaj pojmowali w ten sam 
sposób te dwa zmysły, jako powszechne 
zmysły matematyczne, zarządzające wra
żeniami i percepcyą pięciu innych zmy
słów.

Pojęcia te były wytyczną dla dzieła 
Cyona pod tytułem: Das Ohrlabyrinth 
ais Organ der m atem atischen Sinne fur 
Raum und Zeit. Dwa rozdziały tego 
dzieła, z których jeden rozpatruje zmysł 
geometryczny (przestrzeń), drugi zaś — 
zmysł ary tm etyczny (czas i liczbę), we
szły następnie w formie przejrzanej i uzu
pełnionej do nowego dzieła „Dieu et 
Science".

„W bardzo obszernem i wyczerpują- 
cem studyum, jak ie  słynny filozof Erhest 
Commer x) poświęcił fizyologicznemu 
wyjaśnieniu przeze mnie zagadnienia 
przestrzeni i czasu, znalazłem, powiada 
Cyon, nader cenne wskazówki świadczą
ce, że moje pojmowanie tego zagadnie
nia zgadza się w głównych zarysach 
z pojęciami wielkich filozofów, A rysto te
lesa i św. Tomasza z Akwinu. Mam n a 
dzieję, że w przyszłości będę miał mo
żność wśród wyników moich poszukiwań 
doświadczalnych, dotyczących narządów 
zmysłu czasu i przestrzeni wskazać licz
ne punk ty  styczne, stwierdzające słusz
ność opartych jedynie  na intuicyi ge
nialnych pojęć tych  dwu wielkich my- 
ślicieli“ (1’Oreille, organe d’orientation...). 
„Dla wyprowadzenia praw myślenia, jak  
również dla wykrycia  ich zgodności 
z prawami św ia ta  fizycznego, dostępne- 
mi dla naszych zmysłów, niezbędny jes t  
współudział dwojakiego poznania, ducho
wego i zmysłowego. Te skarby  doświad
czenia zmysłowego, nagromadzone w n a 
szym mózgu, dostarczają naszej inteli- 
gencyi trwałych podstaw do wyprowa
dzania praw i ewentualnego sprawdzania 
ich dokładności. Wnioski logiczne mogą 
rościć prawo do absolutnej dokładności 
tylko pod tym  warunkiem, że prawdzi-

J) Prof. dr. E rn s t Commer: Jahrbuoh fur 
P h iP soph io  und Snekulatiye Theologie, Z eszy t 
XXV, 1 lijjea m o  r,

wość ich będzie sprawdzona przez do
świadczenie zmysłowe11. (Dieu et Science).

Mówiąc o pierwszych poszukiwaniach 
Venturego, podaliśmy wzmiankę, że aprio- 
ryzm Kanta stanowił przeszkodę do dal
szego pogłębienia wartości filozoficznej 
jego obserwacyi. Odtąd każde dążenie 
do naukowego rozwiązania zagadnienia 
przestrzeni i czasu rozbijało się o filozo
fię apriorystyczną Kanta. Dotyczę to za
równo prób czynionych przez filozofów, 
Benckego, Ueberwega i in., jak  i m ate 
matyków, jak Gauss, i przez matematy- 
ków-fizyologów, jak  np. Helmholtz. O sta t
ni musiał zarzucić swoję teoryę wrażeń 
nerwowych i mięśniowych, zapomocą k tó 
rej spodziewał się pogodzić pojmowanie 
przestrzeni przez siebie z teoryą Kanta.

Helmholtz pod wpływem Kanta przy
ją ł również dziwny sposób pojmowania 
naszych wrażeń i percepcyj, jako pocho
dzących od znaków lub symbolów, a by
najmniej nie od rzeczywistych obrazów 
przedmiotów zewnętrznych. Podobne po
chodzenie naszych percepcyj je s t  nie
możliwe do przyjęcia. To też wydawcy 
„Physiologische Optik" llelmholtza (w 
trzeciem wydaniu) uznali za konieczne 
pominąć tę teoryę, jako niewytrzymują- 
cą krytyki.

01iver Lodge nazywa ideę Kanta, k tó 
ra chce sprowadzić rzeczywistość do 
zwykłych wrażeń, wprost śmieszną; bóst
w a ,— dodaje o n ,— jeżeli tylko mają hu 
mor, muszą śmiać się, widząc swój twór, 
człowieka, niewierzącego w narzędzia, 
k tóre dają mu możność być tem, czem 
jest" .

„Zgodność mojej teoryi zmysłów prze
strzeni i czasu, powiada Cyon, z pojęcia
mi sławnych przyrodników i na jw ięk 
szych filozofów ludzkości pozwala spo
kojnie oczekiwać na ostateczny upadek 
wiedzy, opartej jedynie  na „krytyce czy
stego rozumu".

„Jeżeliby naw et wiedza nigdy nie do
szła do tego, aby dać mogła pewną od
powiedź na zagadnienie pochodzenia zmy
słu czasu, to jednak  doprowadziłaby nas 
do poznania przyrody i istoty ducha" 
powiada Yierordt. W ciągu długich lat, 
poświęconych zbadaniu zmysłu przestrze
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ni, doszedłem do tego samego przekona
nia, mówi Cyon. W  s tudyum  swojem 
„Leib, Seele und G eist“ próbował on dać 
nowe podstawy psychologii flzyologicz- 
nej; dawna, W undtow ska, upadła zupeł
nie słusznie, ponieważ żadna psychologia 
naukowa nie może u trzym ać  się, nie roz
wiązawszy uprzednio i ostatecznie z a 
gadnień przestrzeni i czasu.

Od czasów A rysto telesa  aż do Helm- 
holtza wszyscy wielcy myśliciele u w a 
żali słuch za najbardziej in te lek tua lny  
i najpotężniejszy ze wszystkich zmysłów, 
i trzeba było stu  lat, aby nareszcie b a 
dania, oparte na doświadczeniach z dzie
dziny flzyologii ostatecznie usta liły  ten 
pogląd.

Cz. St.atkiewicz.

N O W A  K L A S Y F I K A C Y A  K L I M A 
T Ó W  N A  P O D S T A W I E  H Y D R O 

GRAFII .

Klasyfikacya klimatów była  opierana 
na różnych zjawiskach. Najbardziej ra- 
cyonalua polega na  zużytkow aniu  danych 
fizycznych, jako  to ciśnienia, tem pera
tury , k ierunki w iatrów panujących itd.; 
n ieste ty  jed n a k  w użyciu klasyfikacya 
tego rodzaju przedstaw ia wiele t rudno
ści i doprowadza do rezulta tów  bardzo 
złożonych. Dlatego też spotykam y u s i 
łowania oparcia klasyfikacyi klimatów 
na zjawiskach, będących skutkiem  kli
m atu panującego na danym  obszarze. 
10 la t  tem u Kóppen proponował klasyfi- 
kacyę opartą na wpływie klim atu  na 
florę i rozmieszczenie geograficzne zwie
rząt, np. k lim at lian, k lim at baobabu, k l i 
mat lisa północnego itd.: m etoda jego 
miała wielkie powodzenie z powrodu swej 
jasności, ale nie je s t  wolna od słusz
nych zarzutów. Ostatnio znany morfo
log Penck zaproponował nową metodę 
klasyfikacyi klimatów (Sprawozd. A ka
demii nauk  w W iedniu 1910 r.), opartą  
na podstawie najważniejszej funkcyi ge
ograficznej klimatu, a mianowucie na 
znaczeniu wody we wszystkich  jej po

staciach (śnieg, lodowce, deszcz,, rzeki, 
wody podziemne, ziemie zmarzłe itd.). .

Penck proponuje określić wielkie ob
szary klimatyczne w sposób nas tępu 
jący:

1) Klimat śniegowy, t. j. k lim at k r a 
jów, gdzie woda istnieje  w postaci śn ie 
gu lub lodu; opady śniegowe przew yż
szają znacznie ablacyę; wobec tego g ro 
madzą się wieczne śniegi, z których po
w sta ją  lodowce. Klimat ten można po
dzielić na a) k lim at śniegowy właściwy 
(climat nival franc.): wszystkie  opady 
w postaci śniegu, b) klimat pół-śniegowy 
(seminival) — czasami pada także deszcz.

2) Klimat wilgotny (climat humide) — 
opady przeważnie w postaci deszczu; 
nadm iar wody daje początek rzekom. 
Można go podzielić na a) klimat polarny: 
woda z topniejącego śniegu i deszczu 
przesiąka w ziemię i tworzy „ziemie 
zmarzłe", gdy tem pera tu ra  średnia k ra ju  
spada poniżej—2° (Syberya, Kanada pół
nocna); źródeł prawdziwych niema, ale 
woda przesyca wszędzie grunt, wywo
łując osunięcia; b) klimat freatyczny, 
cz\ li k lim at wód gruntow ych (climat 
phreatiąue); woda przesiąka mniej lub 
więcej głęboko, powstaje poziom wody 
gruntowej, zaopatru jący  źródła i wyw ie
rający  wpływ chemiczny na glebę. P rzej
ście między klimatem śniegowym a w il
gotnym  stanowi klim at pod-śniegowy 
(subnival), w którym  śnieg leży przez 
czas dłuższy i u trudnia  przesiąkanie w o
dy (Rossya europejska, Kanada środko
wa, Europa środkowa i północna).

Na granicy południowej tego obszaru 
przejściowego śnieg leży nie dłużej nad 
1 miesiąc w roku; granica ta  zgadza się 
z izo term ą — 1° do — 2° dla najzim niej
szego miesiąca w roku.

3) Klimat w ilgotny właściwy (climat 
humide franc.), cechuje wielka nietrwa- 
lość śniegu. Można go dzielić na a) kli
m at um iarkow any (minimum parowania, 
Europa zachodnia) i b) k lim at równiko
wy o wysokich tem pera tu rach .

4) Klimat pół-wilgotny (semi-humide),
0 dwu okresach w roku, jednym  suchym
1 drugim  deszczowani; podczas okresu
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suszy rzeki mogą wysychać zupełnie. 
Penck dzieli go na:

a) k lim at podzwrotnikowy: deszcze w 
porze zimowej,

b) k lim at musonów: deszcze w porze 
letniej, zima chłodna,

c) klim at zwrotnikowy: deszcze w po
rze letniej, zima upalna.

W e wszystkich  krajach o klimacie 
wilgotnym  zdarzyć się może, że opady 
deszczowe, a nawet rzeki bywają po
chłonięte przez nadzwyczajną przepusz
czalność g run tu  i w ten sposób powstają 
kraje  pseudo-suche (pseudo-arides), któ
re różnią się od krajów  suchych właści
wych obfitością wód podziemnych (krasy).

5) Klimat suchy (aride): parowanie 
pochłania wszystkie opady; rzeki, jeżeli 
istnieją, przypływają z sąsiednich kra
jów  wilgotnych.

Rozróżniamy:
a) k lim at pół-suchy (semi - aride): cza

sami pada deszcz i tworzą się potoki; 
z początku woda wsiąka w ziemię, póź
niej podnosi się ku powierzchni sk u t
kiem włoskowatości i paruje; na  po
wierzchni osadza się skorupa z soli, roz
puszczonych przez wodę (wapno, azota
ny, gips),

b) klimat suchy właściwy (climat aride 
franc.): deszcz nie pada prawie nigdy; 
jeżeli k lim at ten występuje pod szeroko
ściami umiarkowanemi, to cechują go 
wielkie różnice w tem pera turze  różnych 
pór roku. Denudacya mechaniczna na 
wielką skalę z powodu braku pokrywy 
roślinnej i wielkich wahań tem pera tury  
w ciągu doby.

Z wielkiem uznaniem należy powitać 
tę  nową próbę uproszczenia klasyfikacyi 
klim atów, tembardziej, że opiera się ona 
na rzeczywiście najważniejszej funkcyi 
klimatycznej. Niestety, zdaje mi się, że 
klasyfikacya Pencka w obecnej formie 
podlega pewnym zarzutom, przynajmniej 
ze strony formalnej. O ile określenia 
klimatów śniegowych i suchych są na j
zupełniej jasne , o tyle określenia działu 
klimatów wilgot nych (wilgotny, wilgotny 
właściwy, półwilgotny), tudzież ich pod
działów — nie są ścisłe i przedewszyst- 
kie.m nie są wyłącznie charak te rys tycz

ne dla danych obszarów klimatycznych. 
W eźmy przykład. W klasyflkacyi Pencka 
klim aty Rossy* europejskiej, Europy pół
nocnej (np. Skandynawia) i Europy środ
kowej (Niemcy) podciągnięte są pod j e 
dno określenie: k lim at wilgotny freatycz- 
ny podśniegowy; natom iast klimat E uro 
py zachodniej (Francya) Penck określa 
inaczej jako „klimat wilgotny, właści
wy, um ia rkow any11. Z jednej strony, 
klimaty Rossyi europejskiej i Niemiec 
różnią się znacznie i trudno je  umieścić 
pod jednem  określeniem. Z drugiej s tro 
ny, określenie klimatu Europy środkowej 
daje się prawie całkowicie zastosować 
do Europy zachodniej, z wyjątkiem  j e 
dnego wyrazu „podśniegowy“, zdaje się 
jednak , że zjawisko śniegu, o ile w ystę 
puje w bardzo ograniczonych rozmiarach 
i nie odgrywa znaczniejszej roli w go
spodarce wodnej klimatu, nie może słu
żyć za wyłączne określenie klimatu da
nego obszaru.

C. Ł.

Z B IOL OGII  P O R O S T Ó W  
S K A L N Y C H .

(Ciąg dalszy).

III. Rozluźnianie się i odpadanie plechy 
oraz jej regeneracya.

Porosty poczynają zamierać od środka, 
k tóry  staje  się ciemno brunatnym  lub 
ciemno szary in, gdy dokoła niego brzegi 
plechy zachowują swą właściwą barwę. 
U pięknego zielonego porostu, Solorina 
saccata, zamierający środek staje się 
bronzowym. Budowy anatomicznej wła
ściwej porostom dopatrzeć się tam  nie
można. Niekiedy tylko można dostrzedz 
pod mikroskopem kawałki nitek. Taki 
zamierający środek plechy je s t  bardzo 
kruchy. W ystarczy go lekko nacisnąć 
palcami, aby rozsypał się na proszek. 
W  wąwozie Kraków, idącym na zachód 
od Doliny Kościeliskiej wr Tatrach, wi
działem na wilgotnej skale Solorina sac-. 
ęąta, k tórej środek bronzowy już odpad!
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Na skale pozostał tylko brzeg w postaci 
pierścienia. W ew nętrzna  część p ierście
nia była bronzowa, obum arła lub obu
mierająca — zewnętrzna, znacznie szer
sza, była zielona i najprawdopodobniej 
w chwili, kiedym ją  widział, rozrasta ła  
się w dalszym ciągu. Widziałem bo
wiem blizko brzegów kilka  miseczek 
(apotheciów) bardzo młodych, małych, 
lekko zagłębionych, z bardzo młodemi 
workami. -

W szystkie porosty skorupiaste  obu
m ierają  w ten  sam sposób j a k  Solorina. 
Środkowa ich część zmienia barw ę i od
pada. Porost zostaje zredukow any  do 
wązkiego pierścienia pólek brzegowych.

Niezawsze jed n a k  odpadanie środko
wych pólek je s t  poprzedzone ich śm ie r
cią. Bardzo często odpadają pólka zu
pełnie zdrowe.

W  poprzednim rozdziale była mow^a 
o tem, że pólka młodej plechy rozsze
rzają się pod wpływem  wilgoci o tyle 
tylko, że zam ykają  otaczające je  szcze
liny. Inaczej rzecz się ma z pólkami 
starszej plechy. Rozszerzają się one bar
dziej, aniżeli pozwalają na to otaczające 
je  szczeliny. Tablica poniższa wskazuje, 
j a k  wielkie je s t  to rozszerzenie się w s to 
sunku do szerokości szczelin (u ga tunku  
Rhizocarpon geographicum).

cd
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W sumie dziewięć pólek Rhizocarpon 
geographicum rozszerza się pod wpły

wem wilgoci o 48 podziałek, gdy tym 
czasem szerokość szczelin, czyli s-zero-. 
kość, o jak ą  swobodnie rozszerzyć się 
mogą, wynosi 26 podziałek. Dlatego pól
ka starszej plechy po napęcznieniu uci
skają  się wzajemnie. Uciskanie to może 
być tak  znaczne, że plecha się wzdyma; 
powstaje sklepienie z pólek, które po n a 
pęcznieniu nie mogą już zajmowrać na 
skale tak  małej przestrzeni, ja k ą  zajmo
wały w stanie suchym.

Je s t  rzeczą zrozumiałą, że zanim takie 
sklepienie się utworzy, pólka muszą się 
oderwać od podłoża. Rozluźnianie się 
zaś tego związku z podłożem następuje 
z dwu przyczyn:

1) Pólka się rozszerzają, gdy podłoże 
(skała) pozostaje niezmienione. Roz-, 
szerząjące się górne części pociągają za 
sobą części dalsze, związane bezpośred
nio ze skałą.

•2) Pęcznienie pojedynczych pólek w y
wołuje dążność plechy do wypuklenia 
się, czyli do odrywania się od skały.

Toteż pólka stanowiące sklepienie są 
wprawdzie posczepiane z sobą nitkami, 
ale z podłożem bezpośrednio już  n i e s ą  
związane. Łączność zaś pomiędzy od-: 
dzielnemi pólkami z czasem też się 
zry wra.

Należy bowiem pamiętać, że pólka są 
wielokątami nie prawidłowe mi, że szcze
liny pomiędzy niemi nie są jednakow o 
szerokie, że, wreszcie, istn ieją  szczeliny 
częściowe — wszystko to razem sprawia, 
że plecha napęczniała w różnych m iej
scach ma różne napięcie. W idać to na 
załączonej tablicy. Pólko 1 rozszerza się 
o 7 podziałek, gdy szerokość przestrzeni 
wolnej, która je  otacza, w ynosi-2^ po- 
działki. Pólko zaś 2 rozszerza się o 3 
podziałki, a szerokość przestrzeni wolnej, 
otaczającej je, wynosi również 2 |  po
działki. Należy przewidywać, że w pier
wszym przypadku pólka silniej będą na 
siebie uciskały, aniżeli w drugim, czyli, 
że w pierwszym przypadku w miejscu 
zetknięcia pólek będzie silniejsze napię
cie aniżeli w drugim.

Pomiary powyższe nie są jednak  w y
starczające, aby udowodnić, że rzeczy
wiście w różnych miejscach wilgotnej
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plechy panuje różne napięcie. Pólka bo
wiem, na k tórych pomiary były czynio
ne, znajdowały się w jednym  rzędzie — 
mierzono zaś rozmiary pólek prostopadle 
względem tego rzędu. Nie wiemy więc, 
czy, gdybyśm y mierzyli pólka sąsiadują
ce i szczeliny pomiędzy n iem i—czy wte
dy nie okazałoby się, że silne rozszerza
nie się jednych  pólek je s t  wyrównyw a
ne przez słabsze rozszerzanie się innych. 
Technicznie pomiary te są trudne do 
przeprowadzenia. Można się jednak  w in 
ny sposób przekonać o tem, że pólka nie 
są jednosta jn ie  ze wszystkich stron uci
skane podczas pęcznienia. Umieśćmy k a 
wałek skały z porostem na stoliku mi
kroskopu i zapomocą apara tu  „Camera 
łucida“ ódrysujm y kontury  suchych pó
lek (rys. linie kropkowane). Potem, nie 
poruszając skały, zwilżmy porost. Pólka 
napęcznieją, zetkną się brzegami, i w te 
dy ódrysujm y nowe kontury  na tym sa 
mym kawałku papieru. Fig. 4 (str. 514) je s t  
właśnie kopią tego rysunku. Kontury su 
chych pólek oznaczone są liniami krop- 
kowanemi — a wilgotnych — nieprzerwa- 
nemi.

Po uważnem przyjrzeniu się temu ry 
sunkowi przekonamy się, że niektóre pól
ka po zwilżeniu ich zostały przesunięte 
pod naciskiem innych. Pólko A zostało 
przesunięte wr dół figury, pólko B  zaś zo
stało ściśnięte z dwu stron tak, że wklę
sła jego  strona, zwrócona wprawo, w y
gięła się jeszcze bardziej i w miejscu 
najw iększego wygięcia oddaliła się od 
pólka G: Jeżeli zważymy, że pólka s ta 
rych osobników Rhizocarpon geograph., 
Lecanora cenisea i innych przypominają 
małe graniaste  kolumny, stojące obok 
siebie, to łatwo.zrozumiemy, że najm niej
sza różnica w ciśnieniu, wywieranem na 
jedno z tych  pólek, może spowodować 
jego odłamanie się od skały. Łączność 
pólek z podłożem staje  się bardzo słabą, 
i niekiedy wystarczy silnie dmuchnąć na 
taką  rozluźnioną część plechy, aby spo
wodować odpadanie pólek,

-Silne w ia try  górskie tego wydm uchi
wania pólek dokonywają na wielką skale., 
„Pain du ciel“ z Diarbekiru, opisany
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przez E rrerę  1), jes t  złożony wyłącznie 
z pólek porostu Lecanora esculenta, ma
sami tam spadających podczas bur/y .

W stepach i na pustyniach takie roz
siewanie się pólek je s t  pospolite ?).

Beckmann sądzi, że pólka, które od^ 
padły, gdy znajdą się w odpowiednich 
warunkach, mogą dać początek nowem u 
osobnikowi. W swem rozumowaniu po
suwa się nawret tak daleko, że samo two
rzenie się pólek uważa za rodzaj przy
stosowania, mającego na celu bezpłciowe 
rozmnażanie porostów.

** ' ' T

Po odpadnięciu środkowych części ple-, 
chy na obnażonej skale osiadają nowe 
osobniki. W idzimy na rys. 7 wewnątrz

(R g . 7).
Odpadanie środkow ych części plechy porostu 
Lecanora cenisea (1), 2—Rhizocarpon geographi
cum, 3—Sporastatia cinerea, 4—Aspicilia cine- 
rea. 5 — H aem atom m a yentosnm , 6 — Lecidea 

confluens. '

niekompletnego pierścienia młode osób- 
niki ga tunku  Rhizocarpon geogr. Z cza
sem osiadają inne gatunki. Obnażone 
miejsce skały pokrywa się znowu całko
wicie plechami porostów.

* #

!) E rrera . Sur le „pain du ciel“ p rovenant 
du D iarbekire. Buli. Acad. roy. Belgique. 1S93, 
M  7. •

"• r) Eletikin. Wa-ndćrflcchtćn-derStrppeW • u«a' 
Wiisten. Buli. Jard. Bot. Si. 1’etorsb. 1901, toin 1;
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Utraconą część plechy porost może 
regenerować.

Porosty, które mają n itk i  przodujące, 
rozpoczynają regeneracyę  od w arstw y 
ciemnych komórek stanowiących podło- j 

że plechy. Dalszym ciągiem jakgdyby  
tej warstwy są właśnie nitki przodujące. 
Otóż ta w arstw a rozrasta  się, w ytw arza 
nitki przodujące, a na ich podłożu w y
ras ta ją  nowe pólka. Środkowa część ple 
chy może być w ten  sposób całkowicie 
odregenferowana.

Porosty, pozbawione nitek przodują
cych, regeneru ją  utracone części w taki 
sposób, że nitki, graniczące z wolną p rze 
strzenią, poczynają rosnąć w k ierunku  
tej przestrzeni; uk łada ją  się mniej w ię
cej równolegle. Wogóle możemy tu ob
serwować to samo zjawisko, k tóre  w idzi
my na brzegu swobodnie rosnącego osob
nika: tworzenie się płatów a następnie  
pólek.

IV. Mechanizm walki.

Na świeżo obnażonej skale porosty są 
nieliczne i rosną zdała jeden  od d ru g ie 
go. W m iarę  przybyw ania  coraz to no
wych osobników i rozrastan ia  się da
w nych—porosty s tyka ją  się swemi brze
gami, i w tedy rozpoczyna się pomiędzy 
niemi walka o teren. Walczą zaś z sobą 
nietylko osobniki różnych gatunków, ale 
również osobniki jednego gatunku.

** *

Bitter *) pisze, że dw a indywidua j e 
dnego gatunku, spotkawszy się, mogą 
się zlać z sobą brzegami, tak  że nie mo
żna będzie uchwycić granicy między nie
mi. O tem, że mamy do czynienia z dwo
ma osobnikami świadczą tylko kon tu ry  
plechy, podobne do konturów dwu k rąż 
ków, pozbawionych odcinków i s ty k a ją 
cych się miejscami, skąd odcinki zostały 
odjęte.

Na poprzecznych skraw kach mikroto- 
mowych granicy  również uchwycić nie-

ł) B itter. Ueber daa V erhalten  der K ruaten- 
flechten  beim Zuaam m entroffen ih rer Rander. 
Jahrb . f. wies, Bot. 1899. Tom X X X III,

[ można, j a k  niemożna jej uchwycić mię
dzy dwoma osobnikami grzyba Pezizy, 
które, ja k  to wykazał Reinhardt, wzaje
mnie przerastają  się nitkami 1). Nitki 
obu osobników zbliżają się bez jak ich 
kolwiek zaburzeń we wzroście, rosną po
tem obok siebie j a k  n itki jednego osob
nika. Dotyczę to porostów nieposiadają- 
cych n itek  przodujących.

W  przypadkach spotkania się osobni
ków, mających nitki przodujące, obser
wowałem zawsze- rzecz odmienną: — 
mianowicie tworzenie się ciemnej linii 
granicznej w miejscach spotkania (Le- 
cidea confluens, Rhizocarpon geographi- 
cum, Aspicilia c inerea i t. d.). Zapomocą 
lupy można dojrzeć, że ciemną linię g ra 
niczną u Rhizocarponów stanowią dwa. 
wały. Każdy z tych wałów utworzony 
j e s t  z n itek  przodujących odpowiedniego 
osobnika. Podczas suszy pomiędzy temi 
wałami widać szczelinę, której dnem je s t  
skała. Budowę anatomiczną wałów przed
staw ia rys. 8. U ga tunku  Rhizocarpon

(Fig. 8).

Brzeg zaham ow anego w rozw oju porostu  R h i
zocarpon geographicum , h — nitk i przodujące, 

tw orzące wał.

geographicum nitki tworzące plechę bie
gną prostopadle do podłoża, a równole
gle względem siebie. Dolne w ars tw y  
plechy, które mają komórki o ciemnych 
ściankach, przypominają pod mikrosko
pem parenchymę. Od tej w arstw y bie-

ł) R einhard t. Das W achathum  der P ilzhy- 
phen. Jah rb . wisa. Bot. Tom X X III.

?) M alinowski. Sur la biologio e t l‘oecolo- 
gie dea lichens epilithiąuea. B ull.A cad . Sc. Cra? 
poyie, 1011,



JSTs 34 WSZECHSW IAT 539

gną w górę, rzadko rozgałęziając się, 
bezbarwne nitk i plechy — odśrodkowo 
zaś po podłożu biegną ciemne nitki przo
dujące. Otóż, w razie spotkania się dwu 
osobników, nitki przodujące kierują się 
również prostopadle do podłoża, tworząc 
ciemny wał na granicy każdego ze spo
tykających  się osobników (rys. 8). Nie- 
zawsze jednak  taki wal występuje. Zda
rza się bowiem, że nitki przodujące, ro
snąc w górę, nie w yrasta ją  ponad zie
loną plechę.

Oprócz tej zmiany w budowie anato
micznej plechy. podczas spotkania się 
dwu osobników jednego gatunku  zacho
dzi inna jeszcze zmiana.

Pólka sąsiadujące z linią graniczną są 
zwykle znacznie większe od pozosta
łych J). To samo powiedzieć można 
o grubości pólek.

Jednak  niezawsze tak  bywa. Często 
spotkać można dwa osobniki Rhizocar
pon geographicum, s tykające  się brzega
mi, przyczem pólka brzegowe jednego 
z nich rozrośnięte są nad miarę, drugie
go zaś „normalne". Jeżeli zwrócimy 
uwagę na kon tury  obu porostów, to ude
rzy nas rzecz następująca: oto osobnik, 
którego pólka brzegowe nad miarę są 
rozrośnięte, ma kontury  mniej więcej 
jednosta jn ie  zaokrąglone, a osobnik, k tó 
ry  takich pólek nie ma, je s t  jakgdyby  
wycięty (rys. 9). To wycięcie powstało

(Fig. 9).

K o n tu ry  w alczących porostów , porost a zw y 
cięża (schematycznie).

dlatego, że pólka porostu i  pod naci
skiem  plechy a odpadły, i wówczas po
rost a zajął ich miejsce. W rozdziale 
poprzednim wykazałem, że pólka ś ro d 
kowe odpadają od skały wskutek roz-

!) M alinowski, i, c,

luźnienia plechy, spowodowanego przez 
ciągłe wysychanie i pęcznienie pólek. 
To samo powiedzieć można o pólkach 
brzegowych, k tóre  jeszcze bardziej n a ra 
żone są na rozluźnienie. Są one większe 
od środkowych, gdy tymczasem szczeli
ny pomiędzy niemi są tej samej szero
kości, co u swobodnie rosnącej plechy, 
niekiedy nawet — węższe.

Toteż często można widzieć podczas 
deszczu na skałach skorupki porostów 
powydymane w miejscach, gdzie biegnie 
linia graniczna. Rozluźnienie bywa tak 
znaczne, że w ia tr  wydm uchuje pólka 
z miejsca.

Po odpadnięciu półek brzegowych, po
została część skorupki poczyna regene
rować część odpadniętą. Osobnik, który 
szybciej regeneruje utraconą część sko
rupki, oczywiście, z czasem zwycięża, 
t. j. zajmuje teren niegdyś pokrywany 
przez zwyciężonego.

Jednak  podczas spotkania się osobni
ków jednego gatunku  rzadko się zdarza, 
aby którykolwiek zwyciężał. Pólka, le
żące w sąsiedztwie linii granicznej, roz
luźniają się i opadają, poczem następuje 
regeneracya plech obu osobników. Re- 
generacya ta odbywa się z obu stron 
mniej więcej jednakowo szybko. Toteż 
zawsze linie graniczne pomiędzy osobni
kami jednego gatunku  są proste lub lek
ko łamane. Kontury zaś plech są poli
gonalne, jak  kontury  pólek, którę z okrą
głych początkowo — wskutek wzajemne
go uciskania się s tają  się z czasem wie- 
lokątne (rys. 10).

(Fig. 10).

K ontu ry  kilku sąsiadujących osobników g a tu n k u  
Rhizocarpon geographicum .

Niekiedy linia graniczna pomiędzy dwo
ma osobnikami ma ksz ta łt  łuku mniej 
lub więcej zgiętego. Oznacza to, że je 
den z osobników zwycięża drggiego.
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Zachodzi pytanie, w jak ich  razach li
nia graniczna pomiędzy dwoma osobni
kami jednego gatunku  s ta je  się prostą, 
a w jak ich  — krzywą, czyli innemi sło
wy, jak ie  indywidua należy uważać za 
„silniejsze11?

Bliższe wejrzenie w szczegóły budowy 
plechy doprowadziło mnie do wniosku, 
że śród porostów „silniejszem i11 (lepiej 
do warunków przystosowanemi) są indy
widua młodsze—czyli, że dzieje się tam  
wręcz odwrotnie niż w świecie. roślin 
wyższych. Przem awiają  za tem  dwie 
okoliczności, które zresztą w ym agają  
sprawdzenia:

1) Osobniki zwyciężające są zawsze 
mniejsze od zwyciężanych. Nie widzia
łem, aby było kiedykolwiek inaczej. Mo
że się zdarzyć wprawdzie, że znajdująca 
się na skale część plechy zwyciężające
go osobnika je s t  większa od plechy zw y
ciężanego—ale w ystarczy  odrestaurow ać 
w myśli plechę tego zwyciężanego osob 
nika, aby się przekonać, że zanim zo
stała  ona rozluźniona i wrykruszona przez 
nacierające ze wszystkich stron młode 
indywidua — była znacznie od każdego 
z nich większa.

2) Osobniki zwyciężające często nie 
mają apotheciów, co łącznie z małemi 
rozmiarami ich plech czyni prawdopo- 
dobnem przypuszczenie, że są one młode.

Gdy Lecanora głaucoma spo tyka  na 
swej drodze próg kamienny, przewyż
szający grubość jej plechy, w tedy  pólka 
jej rozrastają  się nad miarę i s ta ją  się 
tak  wrysokie ja k  próg. W tedy  od tych  
pólek biegną po powierzchni progu nitki 
przodujące, a na ich podłożu powstają 
nowe pólka. W ten sposób próg zostaje 
przekroczony. Zachodzi pytanie, dlacze
go osobnik a w razie spotkania  się 
z osobnikiem ? nie przekracza go ja k  
ów próg w przypadku opisanym przed 
chwilą?

Odpowiedź może być dwojaka:
1) Istn ieją  pewne różnice fizyologicz- 

ne pomiędzy osobnikami jednego g a tu n 
ku. Osobnik a, np., wydziela pewien en 

zym szkodliwy dla osobnika p. Skutk iem  
tego osobnik a stanowi przeszkodę, k tó 
rej osobnik P nie je s t  w możności prze
kroczyć. Ponieważ w razie spotkania 
się 3 ch osobników ciemne linie granicz
ne również występują, więc trzebaby 
było przypuścić, że istnieją inne jeszcze 
enzymy. Poza tem jeśli osobnik £ nie 
może przekroczyć: osobnika a dlatego, że 
ten osta tn i wydziela enzym x, to, aby 
zrozumieć, dlaczego w takim razie osob 
nik a nie przekracza osobnika p, m usi
my przypuścić, że osobnik p wydziela 
pewien enzym y, szkodzący osobnikowi a. 
Tego rodzaju rozumowanie je s t  jednak  
niedopuszczalne. Jesteśm y więc zmusze
ni odrzucić przypuszczenie pierwsze.

2) Wiemy, że niektóre gatunki poro
stów żyją tylko na wapieniach, inne t y l 
ko na skałach krzemionkowych; inne 
jeszcze spotkać można wyłącznie na ko
rze drzew. Możemy więc przypuścić, że 
coś podobnego zachodzi w przytoczonym 
przypadku. Osobnik a nie wkracza na 
plechę osobnika p, gdyż nie może rosnąć 
na podłożu organicznem. Oczywiście, 
takie tłumaczenie je s t  tylko przesunię
ciem pytania. Ma ono jed n ak  tę dobrą 
stronę, że sprowadza zjawisko do kate- 
goryi rzeczy znanych.

Niema jed n a k  reguły bez w yją tku . 
Może się zdarzyć, że w niektórych m iej
scach przynajmniej i na nieznacznei 
przestrzeni (3 —- 4  m m 3) plecha jakiegoś 
osobnika je s t  pokry ta  przez plechę są
siadującego z nim porostu. Są to jednak  
przypadki bardzo rzadkie.

# *
*

W razie spotkania się osobników n a 
leżących do różnych ga tunków  mogą 
zajść dwie okoliczności:

l)  Plechy obu osobników przestają  
się rozrastać odśrodkow&vJPólka sąsia
dujące z linią graniczną rosną na wyso
kość bardziej aniżeli pólka ze środka 
plechy.

W tym  przypadku mechanizm walki 
je s t  taki sam ja k  podczas spotkania  się 
osobników jednego gatunku. Po odpad
nięciu pólek sąsiadujących z linią g ran i



JSló 34 W SZECHSW IAT 541

czną, plechy obu gatunków regenerują  
części rozluźnione i usunięte. Gatunek, 
k tóry  szybciej regeneruje, wypiera z cza
sem swego sąsiada.

Zwycięscami są też te gatunki, k tó 
rych plecha trudniej się rozluźnia. Ten 
o s ta tn i ' wypadek przedstawiony je s t  na 
rys. 11. Nad miarę rozrośnięte pólka

(Fig. ii) .

W alka porostu L ecidea confluens (Zż) z porostem  
Rhizocarpon geographicum  (H), h —  n itk i przo
dujące, r — regeneracya plechy Rhizocarpona, 
l—regeneracya plechy porostu Lecidea confluens.

gatunku  Lecidea confluens pozostały na 
skale, gdy pólka gatunku  Rhizocarpon 
geographicum na znacznej przestrzeni 
odpadły od skały. Na rys. tym widzimy 
też odregenerowany kawałek plechy gat. 
Lecidea confluens.

Ten sposób walki możemy nazwać me
chanicznym.

2) Jeden ze spotykających się osob
ników pokrywa drugiego i zabija go za
pomocą wydzielanych przez siebie enzy
mów.

Ten sposób walki możemy nazwać 
chemicznym.

Niekiedy zdarza się, że gatunki wal
czą z sobą obudwoma sposobami: m echa
nicznym i chemicznym.

Rys. 12 przedstawia linię graniczną 
oddzielającą Placodium od Bueliii. Białe 
pólka Placodium otaczają i zalewają c ie
mne pólka Bueliii. Te ostatnie ulegają 
zniszczeniu. Na skraw kach  podłużnych 
mikrotomowych można widzieć resztki 
tych  ciemnych pólek w postaci po jedyn
czych nitek, k tóre jeszcze nie uległy 
strawieniu.

Placodium nie zalewa jednak  i nie t ra 
wi podczas swego zwycięskiego pochodu

wszystkich pólek Bueliii. W iększa część 
tych pólek bowiem zostaje mechanicznie

(Fig. 12).

W alka porostu Placodium  (P) z porostem  Buel- 
lia  coracina (B), s — skała obnażona po odpad
nięciu pólek Bueliii, p —p —pólka Bueliii otoczo
ne i traw ione przez w ielk ie pólka P lacodium

zepchnięta z miejsc przez trudno rozluź
niające się białe pólka Placodium. Za
nim więc enzymy, wydzielane przez ten 
osta tn i gatunek, zaczną szerzyć zniszcze
nie, ciemne pólka Bueliii już są przez 
w ia tr  w dal niesione.

D r. E d m und  Malinowski.
(Dok. nast.).

P I E R Ś C I E Ń  P A C I N O T T E G O .
N otatka jubileuszow a.

W historyi rozwoju elektryczności Wło
chom pierwsze bodaj należy się miejsce. 
Żaden bowiem z narodów poszczycić się 
nie może w tej dziedzinie takim szere
giem nazwisk jak: Galvani, Aleksander 
Volta; Pacinotti, Righi, Marconi.

Nazwisko Antoniego Pacinottego jes t  
pośród nich najmniej może popularne; 
Jem u to jednak  elektrotechnika współ
czesna zawdzięcza nadzwyczajny swój 
rozkwit.

Upłynęło właśnie pięćdziesiąt la t  od 
dnia, w którym, obecny profesor, a wów
czas dwudziestoletni zaledwie s tudent 
un iw ersy te tu  pizańskiego, zbudował, z po
mocą zwyczajnego mechanika, ów zna
komity swój pierścień, który całą tech
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nikę ówczesną na nowe zupełnie po
pchnąć miał tory.

Pierścień Pacinottego, znany powszech
nie pod niewłaściwą nazwą pierścienia 
Grammea, j e s t  protoplastą dzisiejszej dy- 
namomaszyny, bez której europejczyk 
współczesny wyobrazić sobie wprost nie 
może życia. Spotykam y go w każdej 
maszynie d.ynamo-elektrycznej, pomiędzy 
biegunam i elektro  - magnesu w postaci 
dość dużego pierścienia żelaznego, owi
niętego szczelnie spiralną z d ru tu  izolo 
wanego. Zapomocą pracy mechanicznej 
silników, wiatru, lub spadającej z pewnej 
wysokości wody w ytw arza  się w nim 
elektryczność.

Rozmiłowany w nauce i niedośw iad
czony, młodzieniec dwudziestoletni nie 
zrozumiał na razie praktycznej doniosło
ści nadzwyczajnego swego wynalazku 
i w yzyskany został przez niejakiego 
Grammea, m echanika belgijskiego, który, 
przywłaszczył sobie i, w7 kilka la t  potem, 
opatentował w ynalazek Pacinottego na 
własne nazwisko.

Po dziesięcioletnich sporach sądowych 
sprawiedliwości stało się j e d n a k  zadość 
i Pacinotti ogłoszony został ostatecznie 
prawdziwym twórcą i wyłącznym w ła 
ścicielem znakomitego swego wynalazku. 
Szlachetna na tu ra  nie pozwoliła mu j e 
dnak  rzucić się w wir spekulacyj han- 
dlowo-przemysłowych. Oddany całą du
szą naukowej swej działalności, nie po
starał się naw et o uzyskanie, należące
go mu się prawnie, odszkodowania ma- 
teryalnego.

Pacinotti nie należy wogóle do wy
brańców Mammona — pomimo nadzw y
czajnie dodatnich wryników rewolucyi, 
j a k ą  wywołał w życiu sw ym  wynalaz
kiem, nie otrzymał dotąd naw et n ag ro 
dy Nobla.

W ciszy s ta rych  murów, wśród k tó
rych rozlegały się niegdyś m ądre słowa 
wielkiego Galileusza, przeszło siedmdzie- 
sięcioletni dzisiaj s taruszek  od trzydzie
s tu  już lat sieje światło wiedzy. Jest on 
już  oddawna senatorem państwa, a o s ta t
nio mieszkańcy Pizy mianowali go swo
im obywatelem honorowym. Żadne j e 

dnak  ty tu ły  i nagrody nie dorownywają 
osobistym zasługom tego wielkiego uczo
nego. W ierny najwyższym ideałom czy
stej nauki, pozostał obojętnym na wszel
kie marności tego św iata  i zachował du
szę tak  czystą, jak  szlachetne m arm u
ry  przecudnej ka tedry  rodzinnego jego 
grodu...

l)r . Aleksander Koltońslci.

Korespondencya W szechśw iata.

Kometa 1911 b.

K om eta Kiessa (1911 b), o dk ry ta  w dniu 
6 lipca w o b se rw a to r iu m  L icka, minęła 
p u n k t  przysłoneczny w dniu 20 czerwca, 
pomimo to blask jej nie słabł lecz wzrastał, 
a  to  z powodu zbliżania się do ziemi. Ma- 
x im um  blasku ma ona osiągnąć pod koniec 
drugiej dekady  sierpnia. K om eta  znajduje 
się w w arunkach  do obserwacyi dla nas n ie
d o g o d n y c h —  wschodzi bardzo pó in o  i może 
być obserwowana dopiero około 1-ej po pół- 
nooy, gdy wzniesie się dostatecznie z opa
rów zalegających horyzont. K om eta widocz
na je s t  gołem okiem jako  słaba mglista 
plamka; obserwowana przez dobrą lornetkę, 
p rzedstawia się jako  piękna mgławica z sil- 
nem zagęszczeniem środkowem; taki sam 
w ygląd dostrzega  się w 200 m m  lunecie za 
użyoiem słabych powiększeń.

Śladu naw et warkocza po dziś dzień nie 
udało mi się dopatrzeć.

W dniu  7 sierpnia o godzinie l po pó ł
nocy kometa znajdowała się blisko eklip ty- 
ki w gwiazdozbiorze Byka. Z fo tografow a
niem zachodzi większa trudność  aniżeli 
z obserwacyą oczną.

Rozpocząć fotografowanie mogłem dopiero 
o l h 30m po północy, przerwać zaś m usia
łem o 2h 51m z powodu brzasku  rannego. 
B k spczycya  trw a jąca  l h 2 t m je s t  n iedosta
teczna do otrzym ania  n iety lko warkocza, j e 
żeli on istnieje, ale naw et całości substan- 
cyi mgławicowej bardzo rozwiązanej, o tacza
jącej jądro. A s trog ra f  uży ty  do fotografii 
miał 120 m m  o tw oru i siłę świotlną f  1 :5 .

Załączam odbitkę, na k tórej kom eta ozna
czona je s t  kierunkiem  strzałek; ma ona ru ch  
własny znaczny, jak  świadczą długości k r e 
sek, w k tó ry ch  postaci gwiazdy się odfoto- 
grafowały. Deklinacya komety odtąd  szyb
ko zmniejszać się będzie: w dniu  21 sier
pnia dosięgnie ona S— — 48°, 29 ',G; w a ru n 
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ki obserwacyjne mogą być dobre na pół
kuli południowej.

W l. Szctniaivski. 

P rzegaliny , 10/VTII, 1911.

K R O N I K A  N A U K O W A .

Badania zapomocą metody graficznej nad 
oddychaniem owadów. Metodę graficzną do 
badań nad oddychaniem  owadów pierwszy 
zastosował Regen. Dotychczas zbadał w ten 
sposób oddychanie  Gryllus campestris, Gryl- 
lotalpa yulgaris, D ec ticus  verrucivoru.s i Ar- 
cy p te ra  fusca. N a podstawie o trzym anych  
krzywycli oddychania  badacz ten doszedł do 
nas tępu jących  wniosków: „Owady w jedna
kowych w arunkach  zew nętrznych  oddychają 
rozmaicie. Oddychanie  może być n ie regu 
larne, prawie regularne , słabe, głębokie, spo
kojne, ciągłe, p rze ryw ane“ . K ształt k rzy 
wej oddychania zarówno u  poszczególnych 
g ru p ,  jak o  też u poszczególnych osobników 
pewnej g ru p y  może się zmieniać. O ddycha
nie u owadów, jak  świadczą krzywe, odby
wa się wręcz przeciwnie, niż u ssaków. 
U o s ta tn ich  rozpoczyna się ono wdechem, 
k tó ry  zależy od sku rczu  mięśni, gdy ty m 
czasem w ydech nas tępuje  w sku tek  opada
nia sp rężystych  ścian k latk i piersiowej. 
U owadów, przeciwnie, oddychanie rozpo
czyna się od w ydechu nasku tek  skurczu

mięśni, poczem następuje  wdech, Czynność 
zależna od sprężystości ścian tułowia, a więp 
wprost bierny powrót do położenia p ie rw ot
nego. Prócz tego Regen badał oddychanie 
w rozm aitych w arunkach . Do naczynia, 
w którem  umieszczono owada, wprowadzano 
dw utlenek  węgla; zwierzę wkrótoe traciło 
przytomność, zdolność ruchów, oddychanie 
ustawało. Jeżeli działanie d w u tlenku  węgla 
było kró tko trw ałe , owady wracały do s tanu  
normalnego i zaczynały oddychać. Oddy
chanie w takim  razie było albo odrazu nor
malne, albo różniło się początkowo od nor
malnego tem, że było bądź przyspieszone 
bądź zwolnione wskutek osłabienia m usku
la tury  tułowia, wdech więc nienormalnie 
przedłużał się. W pływ mózgu na oddycha
nie zbadany został dotychczas u Gryllotal- 
pa yulgaris. W tym  celu odcinano owadom 
głowy, poczem okres wdechu znacznie prze
dłużał się. Mózg więc, jak  się zdajć, w pły
wa głównie na rodzaj wdechu.

Cz. S t.
(Naturw. Rund.).

Życie w morzu Czarnem. W ciągu let
nich miesięcy 1908 roku  p. Jagodcwski ba
dał po łudniow o-w schodnie wybrzeże mo
rza Czarnego. Rozprawa jego (A nn. de 
Mus. zoolog, de l’Acad. Imp. Pe te rsb . tom 14 
1909) zawiera dane o rozmieszczeniu orga
nizmów głębinowych w okolicach Batum u 
i Suchum u. P. J .  zwraca uwagę na nad
zwyczajne ubóstwo warstw  w nieco wię
kszych głębinach i brak  organizmów t łu m a 
czy rzeźbą samego dna i wpływem rzek gó r
skich. Prawie wszędzie po przejściu głębo
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kości 15— 20 sążni dno opada już  w formie 
prostopadłej ściany, wysokiej nieraz k ilkase t 
metrów. W tak ich  w aru n k ach  t rudno  is to t
nie o pomyślny rozwój fauny. To też ty lko  
na p ły tk ich  p la teaux  w pobliżu brzegu  
u trzy m u ją  się resztk i życia. Przeszkodę 
w rozwoju życia stanowią też liczne kam ie
nie, przez rzeki K aukazu  zrzucane w głąb 
morza, przez co linia brzegowa stopniowo 
narasta , aby potem  zniknąć w miarę dzia
łania fal. J a k o  p rzykład  posłużyć może za

toka Suohumska: w tej jej części, gdzie 
b rak  rzek, znajdują  się przestrzenie zaro
śnięte przez wodorost Cystosira; dalej zaś, 
gdzie wpada kilka rzeczek, b rak  już życia 
zupełnie. Jako granicę życia uważać należy 
głębokość 100 sążni, głębsze bowiem w ar
s tw y  morza Czarnego są, podobnie jak  
i w okolicach Sebastopola, nasyoone s iarko
wodorem, co powoduje ich m artw otę.

B I.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od l  do 10 sierpnia 1911 r.

(W iad om ość S ta cy i C entralnej M eteo r o lo g ic z n e j p rz y  M u zeu m  P rzem ysłu  i R oln ictw a w W arszaw ie).
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Barometr red. 
do 0° i na cięż
kość. 700 mm-\-

Tem aeratura w st. Cels
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie
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U W A G I

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

' .1 55.0 54,5 54,4 15,5 22,5 21,4 23,2 14,2 N E 2 N E 10 10 G OD 8 —

2 >54,7 53,4 52,3 18.3 27,0 23,5 28,5 16,7 n e 8 N E ,, n e 6 ©3 7 5

3 53,2 52,<> 51,1 18,0 24,1 21,4 25,7 16,5 n e 3 N E ,0 N E , 0 7 © 8 9 0,1 •  8 p., /  < 8*° p.

4 49,9 49,0 48,9 17.6 24,2 19,3 25,1 16,4 n 2 n e 5 n e 6 9 ©G 7 0,9 •  73°a. dr. 4 p .J  <

5 49,4 48,7 49,3 18,1 23,5 20,0 24.0 16,5 NE, n e 3 n 2 9 7 10 6,3 •  5 p.-8 in .K  ;r\6p.

G 50,7 51,2 51,9 18,1 22,8 22,7 24,0 17,3 N 4 n 4 0 8 ©9 1 0,2 •  10 a., •  2 p."f r-i

7 53,9 54,1 54,5 23,0 27,3 24,C 27,6 18,5 N , N W , n 2 Q 3 © 6 4 —

8 57,2 -57,2 57,2 18,4 23,9 22,5 25,8 17,4 n w 5 n 4 n 4 10 © 4 2 0,0 •  8 a.

9 57,4 56,4 54,9 16,2 24,8 21,6 25,0 15,8 n 5 N W j N , 10 8 8 2,2 •  5 p., •  83° fu j .  <*

10 54,8 54,2 53,8 18,6 25,0 22,8 27,0 15,2 N E , N E S n e 4 ©2 8 6 0,0 •  4 p . d r .  < 830p.

Śre
dnie 53,6 53,1 52,8 18,°2| 24,°5 22,1"0 25,°€ ' 16,°5 3,4 5,9 3,5 7,1 7,1 6,0 —

Stan średni barometru za dekadę 7 , (7 • + 1 P + 9  w. 753,2 mm
Tem peratura śred n ia  za dekadę: 1/A (7 r .—j~ 1 P*- ]- 2/^9w.)= 21,°7 C els.

Suma opadu za dekadę: =  9,7 mm

T E E Ś ó  NUM ERU. S tulecie badań fizyologicznycli nad zagadnieniem  przestrzeni i czasii, 
przez Cz. S tatk iew ieza. — N ow a klasyfikacya k lim atów  na podstaw ie hydrografii, przez C. Ł. — 
Z biologii porostów  skalnych, przez d-ra E dm unda M alinow skiego.—Piorścień P acinottego. przez 
d*ra A leksandra K oltońskiego.—K orespondencya W szechśw iata, przez W ł. Szaniaw skiego.—K ronika 
naukow a.— Spostrzeżenia m eteorologiczne.
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