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M E C H A N IK A  R U C H U  RYB.

Zdolność dowolnej zmiany miejsca 
w przestrzeni je s t  cechą właściwą w szy
stkim istotom zwierzęcym, i niema ani 
jednego zwierzęcia, lctóreby choć w mło
dości swej cechy tej nie posiadało. Na
wet bowiem żyjące w koloniach p rzy
twierdzonych do podłoża gąbki, polipy, 
mszywioły i drzewka pewnych kolonij 
pierwotniaków, w młodości swej lub j a 
ko larw y zdolne są do samodzielnego ru 
chu, p ływają w wodzie swobodnie i do
piero w miarę rozwoju i dojrzewania 
osiadają, przechodząc z życia pelagiczne- 
go do bentonicznej (głębinowej na dnie) 
czy litoralnej (brzeżnej) formy bytowania.

I rośliny poruszają się wprawdzie ró
wnież, szczególnie jednokomórkowe glo
ny, glony nitkow ate  (np. Oscillatoria) 
i okrzemki i wiele innych, i to poruszają 
się zapomocą bardzo skomplikowanego 
mechanizmu, jednak  w całym świecie 
roślinnym tego znaczenia biologicznego, 
tego stopnia i rozmaitości ruch nie osią
gnął, jak. to właśnie w wyższych swych 
formach okazuje państwo zwierzęco.

Zdolność ruchu sięga głęboko w istotę 
życia zwierzęcia i potężnie na nie od
działywa. Potrzeba ruchu ma swe uza
sadnienie w sposobie odżywiania się — 
w potrzebie szukania pokarmu. Z wyż
szą formą ruchu zwierząt wiąże się g łę
boko inna aniżeli u roślin przemiana 
materyi. Ruch nadto jako nowy czyn
nik biologiczny wywołuje nowe zasadni
cze zmiany w budowie, stwarza nowy 
element budowy, nowy materyał budo
wlany.

Jeśli między rośliną a zwierzęciem spo
strzegam y różnicę w rodzajach i w ilo
ściach produktów przemiany materyi, j e 
śli widzimy, że zwierzę wydziela bez po
równania energiczniej bezwodnik węglo
wy, niż roślina, to różnica ta, pamiętaj
my, polega u zwierzęcia między innemi 
i na procesach oksydacyjnych, wynika- 

I jących  ze spalania glikogenu w czasie 
■ ruchu i w sku tek  pracy mięśniowej. P a 

liwem ruchu i pracy mięśniowej je s t  gli- 
kogen. I w roślinie, jakkolwiek może 
być ona związana korzeniami swemi 
z podłożem, zachodzą też same procesy 
ruchu i wydzielania bezwodnika w ęglo
wego (choć ten osta tn i proces u jaw nia 
się dopiero w czasie ciszy asymilacyj-
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nej — w nocy), bo i w roślinie energia 
się zużywa na ruch, mianowicie na k rą 
żenie plazmy komórkowej i na t ranspor
ty  m ateryałów zapasowych. Są to j e 
dnak i ruchy i ilość bezwodnika węglo
wego, w porównaniu z produkowanemi 
przez zwierzęta, minimalne.

Niższe formy zwierzęce i roślinne te- 
mi samemi posługują się środkami dla 
wywołania efek tu  ruchu. N a jp rym ityw 
niejszym środkiem je s t  ruch pełzakowa- 
ty  bryłki plazmy przez nibynóżki (pseu- 
dopodia), wyższą formą — ruch zapomo- 
cą wici i rzęs. Te rodzaje ruchu  są wła
ściwe obu światom, i roślinnemu i zwie
rzęcemu. Ale dla ruchu, który  w życiu 
zwierzęcia sta ł  się podstaw ą jego odży
wiania, bo pomocnikiem w szukaniu  po
karmu, bronią w walce o byt, środkiem  
ochronnym przed wrogiem, w ytw arza  się 
w budowie zwierząt, nowy środek, sp ra
wniejszy i doskonalszy niż poprzednie, 
a tym nowym m ateryałem  je s t  tkanka  
mięśniowa, właściwa jedyn ie  zwierzętom.

Tkanka mięśniowa znajduje  swą zapo
wiedź już u pierwotniaków, u k tórych 
spotykamy niteczki kurczliwe wśród pla
zmy komórkowej, np. u promieniowców 
(Radiolaria), u g regaryn  i jako  myonemy 
w pniacli kolonij, j a k  Vorticella, Carche- 
sium, Epistylis  i wiele innych. U wielo
komórkowych znajdu jem y wszędzie e le
m enty  mięśniowe, prócz gąbek.

Czynność mięśni nie ogranicza się j e 
dynie do poruszania ciała z miejsca przez 
zbliżanie i oddalanie wzajemne części 
ciała. T kanka  mięśniowa spełnia w szys t
kie czynności mechaniczne w łonie sa
mego organizmu, a obejmuje tę funkcyę 
zarówno w sprawie pobierania pokarm u, 
jego przetwarzania, w oddychaniu, wy
dzielaniu, jak  i w czynnościach płcio
wych. Isto tną funkcyę mięśnia stanowi 
jego kurczliw'ość w k ierunku  przebiegu 
włókien i wytrzym ałość na ciągnienie 
w k ierunku przeciwnym kurczliwości.

Mięśnie składają  się z całych kom plek
sów komórek, zdolność kurczenia się sku 
piła się na specyalnych zróżnicowaniach 
w Jonie komórki mięśniowej na włókien- 
kach mięsnych, ułożonych rówmolegle do

siebie w tym samym kierunku, przez co 
efekt kurczenia się wzmaga, jakkolwiek 
zdolność kurczenia się musiała ograni
czyć się (w porównaniu np. z wszech
stronnie kurczliwą bryłką plazmy pełza
ka) tylko do jednego kierunku. Jak  da
leko sięga kurczliwość komórki mięśnio
wej, wskazują przykłady: komórka mię
śniowa dżdżownicy może się skurczyć
0 6o°/0, włókno mięśniowe żaby o 720/0 
swej długości w czasie spoczynku. Bez
względny skró t je s t  zatem tern większy, 
im dłuższy mięsień. Niemniej i na w y 
trzymałość wobec ciągnienia wywiera 
wpływ włóknista budowa mięśnia, k tóra  
tę wytrzymałość wzmaga przez rozłoże
nie działania siły ciągnącej na nieskoń
czoną liczbę drobnych włókienek.

Naogół rozróżniamy dwa rodzaje ko
mórek i włókien mięśniowych: włókno 
w całej swrej długości jednolite, t. zw. 
mięśnie gładkie, oraz włókna poprzecz
nie prążkowane. Mięśnie prążkowane 
poprzecznie reagują  na bodźce prędko, 
ale skurcz długo nie trwa, przeciwnie 
jak  u gładkich. U kręgowców (lancetni- 
ka  i krąglouste wyjąwszy) wogóle zacho
wuje się ten podział, że do czynności do
wolnych służą mięśnie prążkowane, mi
mowolne zaś spełniają mięśnie gładkie. 
W yjątek  stanowi tu jedynie  wielki mię
sień sercowy, k tóry  wykonywając szyb
kie i wielkie skurcze składa się z włó
kien prążkowanych. Większą kurczli
wość m ają  mięśnie poprzecznie prążko
wane, większa zdolność wszakże trw ania  
w stanie skurczenia przypada mięśniom 
gładkim.

Mięśnie poprzecznie prążkowane to za
tem motor ruchu dowolnego i u ryb. Ale 
sam  ruch, poruszenie się w przestrzeni, 
w ym aga  jeszcze tego, aby mięsień miał 
zaczepienie o jakieś stale punkty, przez 
k tórych  zbliżanie i oddalanie się s tw a
rzają się dopiero w ciele zwierzęcia w y 
chylenia. Tych punktów stałych zacze
pienia dostarczają kości: kręgosłup, cza
szka i odnoża. Przez ciągłą zmienną grę 
mięśni przeciwdziałających sobie, przez 
„antagonistów “ powtarza się to ciągłe
1 słabe wychylenie organów, czy części 
ciała, a z tych małych składników po
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wstaje w pewnych warunkach posuwa
nie siQ w stale danym kierunku.

U niślimki (lancetnik, Amphioxus lan- 
ceolatus) skurczowi bocznej muskulatury 
ciała przeciwdziała elastyczna struna 
grzbietowa, która wychylona ze swego 
położenia dąży znów do zajęcia swej da
wnej wyprostowanej pozycyi.

Ryby, u k tórych dokoła s truny  grzbie
towej powstaje tkanka chrząstkowa lub 
kostna, byłyby niezdolne do wykonywa
nia tak ich  wychyleń ciała, gdyby ich 
kręgosłup był masą sztywną. Kręgosłup 
jed n ak  zwierząt kręgowych składa się 
z szeregu kręgów następujących po so
bie i s tykających  się z sobą powierz
chniami stawów. Im większa je s t  liczba 
kręgów składających kręgosłup tem wię
ksza zapewniona gibkość ciała danego 
zwierzęcia. Powierzchnie tych połączeń 
stawowych tak  są umieszczone, że mię
dzy dwoma sąsiadującemi kręgami jeden 
tylko zazwyczaj możliwy jes t  kierunek 
ruchu, a inne są wyłączone. I tak je s t  
np. u człowieka: kręgi piersiowe pozwa
lają na wychylenia ku przodowi i tyło
wi, wyłączając ruch na boki, przeciwnie 
ja k  kręgi lędźwiowe. U ryb kręgi po
zwalają na wychylenia boczne, a wcale 
nie w górę i w dól, w czem zaporę s ta 
nowią umieszczone od strony grzbieto
wej kręgów wyrostki cierniste.

Aby ruch ciała zwierzęcia lub jego 
części doprowadzi! do efektu, do posu
nięcia się w przestrzeni w stosunku do 
otoczenia, musi się znaleść opór, przez 
którego przeciwdziałanie i pokonanie 
wraz z przezwyciężeniem powstającego 
tarcia, ciało wyrusza się ze swego poło
żenia. Ponieważ od tych sił oporu ruch 
zależy, dlatego warunki lokomocyi zale
żą od rodzaju  medyum, w jak iem  ruch 
się odbywa, gdyż właśnie siły oporu 
i tarcia  są różne—zależnie od tego, czy 
się ruch odbywa na ziemi, w powietrzu 
czy wodzie, czy też na granicy ziemi 
i wody (na dnie) na granicy ziemi i po
wietrza lub wody i powietrza. Ruchowi 
ciała powietrze s taw ia  opór najmniejszy, 
większy woda, najw iększy ziemia, ale 
też podporę i oparcie dla ruchu ziemia 
daje największe, mniejsze woda, a w po

wietrzu podstawia ta najwątlejsza. Ka
żdy więc żywioł ma swe dobre i złe stro
ny. Ruch w powietrzu pozwala na naj
większą chyżość, ale wymaga najwię
kszych wysiłków mięśniowych, w wo
dzie ruch daje największy efekt obok 
małego nakładu pracy, ale chyżość je s t  
bez porównania mniejsza, ruch po ziemi 
ma do przezwyciężenia największe ta r 
cie, a i w tem jes t  ograniczony, że od
bywać się może jedynie w dwu k ierun
kach przestrzeni.

Dla naszego zagadnienia dla mechani
ki ruchu ryb ważne je s t  rozpatrzenie 
warunków ruchu w wodzie, stosunków 
statycznych w tym żywiole.

Zależnie od swego ciężaru właściwego 
różne ciała zachowują się w wodzie ró
żnie. Jeśli ciężar ciała je s t  większy niż 
ciężar masy wody wypchniętej przezeń, 
w tedy ciało opada na dno, pływa zaś na 
wodzie, jeśli wypycha większy ciężar 
wody niż jego własna waga. N atura l
nie, że woda nie zawsze i nie każda ró
wnie się zachowuje wobec danego jakie
goś ciała, bo i ona różny miewa ciężar 
właściwy, zależnie od ilości rozpuszczo
nych w niej soli i zależnie od tem pera
tury. Szybkość opadania ciała na dno 
prócz stosunków ciężaru zależy jeszcze 
również i od kształtu  ciała, a to w s ta 
tyce zwierząt wodnych, szczególnie plank- 
tonicznych, ma bardzo ważne znacze
nie. Wspomnę tu  choćby owe formy 
skorupiaków zaopatrzone w dziwaczne 
kolce, wyrostki, wachlarze i pioropusze, 
służące jakby  spadochrony do wytwo
rzenia jaknajwiększego tarcia dla osła
bienia i zwolnienia opadania (Calocala- 
nus pavo Dana, Augaptilus filigerus Cla
us). • I u ryb nie zbrakłoby takich p rzy 
kładów.

Ryby na swój sposób przeciwdziałają 
opadaniu na dno. Ciężar właściwy ryby 
je s t  większy niż wody, ale ryba ma w or
ganizmie swym urządzenia, które jej cię
żar umniejszają i czynią go równym cię
żarowi wody. Organem tym  je s t  pęcherz 
pławny. Pęcherz pławny nadaje rybie 
w wodzie taki ciężar, jak i  ma woda, co
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dla ekonomii jej siły ma wielką wartość. 
Oszczędza to jej pracy, której nakladać- 
by musiała, aby się w wodzie w danej 
głębokości u trzym ać  i poruszać. Mię
śniowa praca ry b y  nie zużywa się wobec 
tej zalety na wleczenie swego własnego 
ciężaru, lecz obraca się w całości tylko 
na pokonywanie oporu wody i tarcia, 
a to stanowi wielką oszczędność siły. 
Widzieć to możemy na wielu rybach, 
które nieruszając ani ogonem, ani p łet
wą żadną, s to ją  w wodzie nieruchomo 
w dowolnej wysokości, n ies ta ra jąc  się
0 to, aby na dno nie opaść. Szczupak 
je s t  tu  najklasyczniejszym  przykładem, 
gdy w okresie tar ła  godzinami całemi 
w głębokiem ja k b y  zadumaniu stoi w wo
dzie, pozwalając sobie naw et pętlę d ru 
cianą aż poza skrzela założyć.

Prócz krągłoustych (Cyclostomata: mi
nogi i śluźnica) i spodoustych (Selachia) 
wszystkie zresztą ryby  są w pęcherz pła- 
wny zaopatrzone. Z pośród kostnoszkie- 
letowych (Teleostia) brak  go makreli 
(Scomber), a z kostnoszkieletowych ży ją
cych na dnie nie posiadają  go flondra 
(Pleuronectes), Uranoscopus, Błennius, 
Trachinus, z naszych słodkowodnych gło
wacz (Cottus gobio) i czop małopromien- 
ny (Aspro streber). Ryby te żyją stale 
na dnie, tam jedynie  żerują, tam się trą
1 na dnie spędzają całe życie. Ale też 
gdy im wypadnie unieść się ponad dno, 

w te d y  mają do wykonania nielada p ra
cę mięśniową, bo prócz pokonania oporu 
■wody, pokonać muszą siłę ciężkości wła
snego ciała.

Aby jed n ak  pęcherz pławny mógł spe ł
niać swą czynność w poruszeniach w wo
dzie, ryba musi mieć możność regulowa- i  

nia ilości i napięcia nagrom adzonych 
w nim gazów, gdyż w różnych głęboko
ściach ciężar ryby w ym aga różnego ró
wnoważnika, z powodu wielkich różnic 
w ciśnieniu wody. Rybie, k tó ra  pływa 
i żyje w głębokości 30 metrów potrzeba 
bez porównania więcej powietrza w pę
cherzu pławnym, aby jej ciężar s ta ł  się 
równym ciężarowi wrody, niż potrzebuje 
tego ryba  żyjąca, w płyciznach, av wo
dzie na kilka zaledwie sążni głębokiej. 
Znajduje się to w prostym stosunku do

ciśnienia słupa wody, ciężącej nad rybą, 
k tóry  powoduje większe lub mniejsze 
ściśnienie powietrza w pęcherzu. W  ra
zie małego ciśnienia zatem do naddania 
rybio objętości wystarczy mniejsza ilość 
powietrza niż w razie ciśnienia wielkie
go. Zmieniając więc miejsce pobytu z j e 
dnej głębokości na inną, ryba  musi mieć 
możność regulowania objętości i ilości 
gazu w pęcherzu zawartego. Jeśli bo
wiem ryba  dostaje się do większej g łę 
bokości, wrtedy ogólne ciśnienie hydro
statyczne otoczenia zwiększa się na k a 
żde 10 metrów o jednę atmosferę. Ci
śnienie to wpływa i na objętość ciała 
ryby i pęcherza; gdy zaś objętość ciała 
ryby się zmniejsza, masa wody w y
pchniętej przez nie maleje, wrobec czego 
ciało opadałoby na dno, a opadając do
stawałoby się pod ciśnienie jeszcze wię
ksze, działanie rosłoby, więc rósłby 
i efekt, ryba opadałaby coraz szybciej, 
ażby dna dosięgła. Przeciwrnie, gdy ry 
ba z głębokości wypływa ku górze, ku 
ciśnieniu mniejszemu. Ściśnione i na
gromadzone w pęcherzu gazy rozpycha
łyby pod wpływem mniejszego ciśnienia 
pęcherz, przez co objętość ryby, a zatem 
i masa wrody wypchniętej rosłaby. S k u t 
kiem tego byłoby, że ryba niepow strzy
manie byłaby parta  ku górze, aż do osią
gnięcia zwierciadła wody. Łowiony w j e 
ziorze bodeńskiem rodzaj siei głębino
wej (Coregonus hiemalis) podczas poło
wa i gwrałtowrnego wyciągania go siecią 
z wielkich głębin, doznaj« takiego roz
dęcia pęcherza, że ryba  wygląda, j a k b y  
z kolosalnem wrolem, i wrskutek  tego gi
nie. W  naturalnym  biegu życia takich 
skoków w ciśnieniu hydrostatycznem  ry 
ba nie doznaje, a powoli zmieniając g łę
bokość ma środki stopniowego regulo
wania objętości i ciśnienia powietrza 
w pęcherzu.

Wobec zmian ciśnienia hydrosta tycz 
nego ryby  zachowują się różnie, zależnie 
od typu ich pęcherza. U ryb bowiem pę
cherz pławmy może komunikować z prze
wodem pokarmowym, z przełykiem za- 
pomocą drożnego kanalika (ductus pneu- 
maticus vesicae natatoriae), j a k  je s t  
u wszystkich  prawie ryb kostnoszkiele-
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towych (Teleostia—otwartopęcherzowe— 
Physostomi) i u jesiotrów (Acipenserini), 
albo też ten kanalik  może być zrośnię
ty, niedrożny i zaniknąć w zupełności 
jak  u zamkniętopęcherzowych (Physo- 
clisti).

Jak  zmiana ciśnienia hydrosta tyczne
go oddziaływa na ryby, wiemy to z pię
knych eksperymentów Moreau z 8 dz ie 
siątka wieku zeszłego. Trzy ryby, każdą
0 innym  typie pęcherza, poddajmy tak 
zmienionym warunkom. Niech będzie to: 
głowacz (Cottus gobio), k tóry  pęcherza 
plawnego nie ma, okoń (Perca fluviati- 
lis), k tórego pęcherz pławny je s t  zam
kn ię ty  i z przewodem pokarmowym nie 
komunikuje, i mały karaś, złota rybka, 
której pęcherz pławny uchodzi wązkim 
ale drożnym przewodem do przełyku. 
Umieśćmy te ryby  w jednem  naczyniu, na- 
k ry jm y  je  szczelnie przylegającym dzwo
nem, zaopatrzonym w manom etr i pom
pę ssącą. Już za zmniejszeniom się ci
śnienia powietrza pod dzwonem przez 
wypompowanie o 20$, ryby okazują za 
niepokojenie. Okoń, k tóry  nagle poczuł 
się zalekkim i czuje, że go coś zbyt prze 
ku górze, s ta ra  się gwaltownemi rucha
mi ogona i płetw płynąć ku dnu. Ka
raś przerażony również pracuje usilnie. 
W razie stałego wypompowywania po
wietrza z pod dzw ona okoń coraz gwał
towniej pracuje i coraz silniejszy stawia 
opór, ale coraz to beznadziejniej na p ró 
bach swych się zawodzi, aż wreszcie 
w zupełnem wyczerpaniu pod ciśnieniem 
0,2 — 0,4 atmosfery, z rozdętym pęche
rzem, leży bokiem ku górze u samego 
zwierciadła wody — pokonany. Karaś 
tymczasem  wobec malejącego stale ci
śnienia, gdy go zbyt gazy pęcherza roz
pierają, wypuszcza pyskiem gaz wycho
dzący z pęcherza przez kanalik. Gaz 
uchodzi widocznemi bańkami i tak re 
guluje się ciężar ryby i objętość nas ta 
wia się odpowiednio do każdorazowego 
ciśnienia. Cały ten proces zmniejszania 
się ciśnienia hydrostatycznego uchodził 
w zupełności uwagi głowacza, który te 
raz jak  przedtem  w ciszy największej
1 spokoju leży na dnie, i najwyżej mógł
by się dziwić, po co tyle hałasu o nic.

Dla niego ten problem nie istnieje. Ale 
cóż za zmiana losu, gdy znów przyw ró
cimy dawny stan i normalne ciśnienie: 
okoń, który ze swym zapasem powietrza 
„wytrwał do końca", doczekał się swych 
dawnych warunków i pływa jak przed
tem w niezamąconej równowadze. Karaś 
nieprzezorny natomiast, który wyzbył się 
nieopatrznie swych zapasów gazu, teraz; 
pod normalnem ciśnieniem stał się za- 
ciężki. To też opada na dno i leżąc na 
boku nie je s t  zdolny do zwinnych r u 
chów i uniesienia się z miejsca wogóle, 
aż znów dawną ilość gazu zrestytuuje, 
a do tego ma środki i ma sposoby.

Inne są one, coprawda, u ryb otwarto- 
pęcherzowych (Physostomi — w naszym 
przykładzie karaś) a inne znów u zam
knie topęcherzowych (Physoclisti—okoń), 
bo i u tych ostatnich zachodzi potrzeba 
produkcyi gazu, zwiększenia jego ilości 
i silniejszego napełnienia nim pęcherza, 
co zdarza się podczas schodzenia w głęb
sze w arstw y wody, pod większe ciśnie
nie.

Zagadnienie produkcyi gazu u ryb 
zamkniętopęcherzowych jes t  już  do pe
wnego stopnia rozwiązane, a, co rzecz 
dziwnie miła, je s t  to zdobycz i zasługa 
badań uczonych polskich. Całą morfolo
giczną stronę zagadnienia gruczołu ga- 
zotwórczego u ryb rozwiązał i zbadał 
prof. J. Nusbaum i jego uczniowie, By
kowski i Reisowa. Dziś nie ulega już 
wątpliwości, że t. zw. ciało czerwone (or- 
gano rosso) u ryb zamkniętopęcherzo
wych wydziela gaz drogą rozpadu ko
mórek samego gruczołu w lotny gaz, 
k tó ry  następnie wypełnia pęcherz. Gru
czoł gazotwórczy jest specyflcznem zg ru 
bieniem wewnętrznego nabłonka ściany 
pęcherza. Zaopatrywany materyałam i od- 
żywczemi przez gęstą  „sieć cudowną" 
(rete mirabile) krwionośnych naczyń wło- 
skowatych, ma barwę czerwoną, przez co 
wpada w oko jako  krwawe nabrzmienie 
brzusznej wewnętrznej ściany pęcherza 
plawnego. Fizyologicznej stronie zagad
nienia o produkcyi gazu brak jeszcze pe
wnych i ścisłych danych, szczególnie 
analiz chemicznych gazu w różnych wa
runkach. Niemniej czeka niedwuznacz
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nego zbadania drogą doświadczalną sp ra
wa m ateryału, k tó ry  w gaz się zamienia. 
Fizyologiczno - doświadczalne zbadanie 
byłoby już  dziś o tyle ułatwione, że 
wspomniane zdobycze morfologiczne dają 
już  pewne wskazania i punk ty  wytyczne.

Inaczej ma się rzecz z kw estyą  powię
kszenia ilości gazu u ryb otwartopęche- 
rzowych. Tu obraca się ona jeszcze 
w sferze h.ypotez lub bardzo niepew nych 
wyników badań doświadczalnych. Gru
czołu gazotwórczego w tej formie, jak  
u poprzednich nie spotykam y tu taj. „Sieć 
cudowna" krwionośnych naczyń włosko- 
w atych  je s t  tu rozsiana jednosta jn ie  po 
ścianie całego pęcherza pławnego, a n a 
błonek jednostajn ie  wyścieła wnętrze 
w jednej warstwie komórek, — żadnych 
w nim zgrubień, żadnych widocznych 
i wpadających w oko analogij z gruczo
łem gazotwórczym.

Ten morfologiczny s tan  rzeczy nie po
zwala na żadne pewne wnioski i dotąd 
też b rak  uzasadnienia należytego is tn ie 
jących  hypotez, z których jedna  tw ie r 
dzi, że gruczoł gazotwórczy je s t  r ep re 
zentowany przez cały nabłonek pęche
rza; druga hypoteza przypuszcza bezpo
średnią  dyfuzyę gazów z włoskowatych 
naczyń krwionośnych do wnętrza  pęche
rza, co w niewielkiej pozostaje zgodzie 
z prawami fizyki i morfologią ściany pę
cherza np. u karpiowatych. Ale jeszcze 
więcej urąga  prawom fizyki hypoteza 
trzecia, według której pęcherz ma się | 
wypełniać połkniętem z atm osfery powie
trzem, m ającem następnie  wchodzić do 
w nętrza pęcherza przez kanalik powietrz
ny (Thilo). Aby powietrze mogło tą  dro
gą być wtłoczone do pełnego już  pęche
rza, trzebaby się spodziewać, tuż za u j
ściem przewodu do przełyku, obecności 
jakiegoś silnego zwieracza, k tó ry b y  za
pobiegał uchodzeniu połkniętego powie
trza do dalszego ciągu przewodu pokar
mowego i trzebaby oczekiwać jak ichś  
specyalnych wysiłków mięśniowych dla 
wtłoczenia tych baniek gazu w wąziutki 
zazwyczaj przewód pneumatyczny. Po
dobnych jednak  rzeczy nie znajdujem y 
tn-rn i nie znamy. Jak  opór s taw iany  
przechodzeniu prądu elektrycznego je s t

odwrotnie proporcyonalny do przekroju 
przewodnika (prawo Ohma), tak i tu  fi
zyka nie zechce zrezygnować ze swych 
postulatów, i tu gaz będzie łatwiej ucho
dził otworem szerszym niż węższym. 
I napięcie nagromadzonego już w pęche
rzu gazu i wązkość przewodu to przesz
kody tak  duże, że połknięte bańki powie
trza (jeśli nie u jdą  otworami skrzelowe- 
mi) u jdą  raczej do. przewodu pokarmo
wego niż do pęcherza. Obserwowane 
podpływania ryb ku zwierciadłu wody 
i pobieranie powietrza bywają zazwyczaj 
wywołane zamałą dla normalnych po
trzeb oddychania zawartością tlenu w wo
dzie. Dzieje się to tembardziej w zam 
knię tych  akw aryach  doświadczalnych, 
gdzie—bez przewietrzania ich, bez stałej 
kontroli i bez ciągłej i regularnej anali
zy zawartości tlenu w wodzie, nie mo
żna pracować bez zarzutu i pewnie. Ca
łej tej hypotezie przeczy zresztą i skład 
chemiczny zawartych w pęcherzu ga
zów, który wcale nie odpowiada s tosun
kom procentowym azotu i tlenu w po
wietrzu atmosferycznem. Ten wzgląd nie 
j e s t  zresztą decydujący, z powodu bar
dzo niezgodnych z sobą wyników anali
zy chemicznej różnych badaczów. D la 
tego też mniej do tego argum en tu  p rzy 
wiązuję wagi. Ważniejsza je s t  tu zno
wu fizyka. Rybie potrzeba większych 
zapasów gazu, gdy wgłąb zstępuje. Tak 
je s t  bezsprzeczenie, skoro zmniejszanie 
ciśnienia atmosferycznego wywołuje wy
dalanie bańkami powietrza- z pęcherza 
(doświadczenia Moreau). W edług hypo- 
t.ezy Thiloa, zstępując wgłąb, ryba musi 
wprzód powietrza zaczerpnąć u zwiercia
dła wody, czyli poddać się w płyciznie 
mniejszemu ciśnieniu, rozdęciu gazów 
w pęcherzu. Wolne połknięte powietrze, 
poza pęcherzem pozostające, nie je s t  u ła 
twieniem dla zstąpienia wgłąb. Te do
świadczenia, jakie w tej kw estyi poczy
niono, zbyt są prymitywne, aby można 
na nich polegać. Mając w każdym ra
zie niezaprzeczone dowody resty tucyi 
gazu (pom ińm y— ja k ą  drogą), przyjm ij
my prowizorycznie najprawdopodobniej
szą z hypotez—pierwszą, mianowicie, że 
czynność gazotwórczą spełnia u ryb
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otwartopęcherzowych cały nabłonek p ę 
cherza, że on zatem bierze na siebie za
danie gruczołu gazotwórczego ryb zam- 
kniętopęcherzowych.

Niemniej jak  rozpatrywane dotąd zwię
kszanie objętości gazu, ważna je s t  czyn
ność odw rotna—jej zmniejszanie. Ryby 
zamkniętopęcherzowe czynią to zapomo- 
cą t. zw. „owra łu“. Jes t  to eliptyczne 
odgraniczenie ściany pęcherza, znajdują
ce się zazwyczaj na grzbietowej jego 
stronie. Otacza je  owalny mięsień ok rę 
żny, sama ściana owalu je s t  zaopatrzona 
w bujnie rozgałęzioną sieć krwionośnych 
naczyń włoskowatych. Ściana owalu po
zbawiona je s t  nieprzepuszczalnej dla g a 
zów błony wewnętrznej, wyścielającej 
zresztą cale wnętrze pęcherza (Reisowra). 
Przez skurcz mięśni okrężnych owalu 
zmniejsza się jego powierzchnia, a z tem 
i powierzchnia pęcherza, gaz kompry- 
muje się, czyli i objętość gazu maleje. 
Z kom presyą gazu postępuje równocze
śnie i absorpcya jego przez nabłonek 
owalu i leżące tuż pod nim naczynia 
krwionośne, które wciągają zbyteczną 
ilość gazu w ogólny bieg krwi (Jaeger, 
Reisowa, Nusbaum). Naodwrót skurcz 
promieniście na obwrodzie owalu ułożo
nych włókien mięśniowych zobojętnia 
antagonistyczne działanie mięśnia okrę
żnego, owral rozszerza się, a powiększona 
objętość pęcherza czyni miejsce gazowi, 
produkowanemu na nowo przez gruczoł 
gazotw’órczy (Reisowa, Nusbaum).

O ile zarówno dla zmniejszania jak  
i zwiększania objętości pęcherza ryby 
zamkniętopęcherzowe mają skończone 
i doskonałe organy, o tyle znów u otwar- 
topęcherzowTych znajdujemy urządzenia 
prymitywne i dalekie od sprawności tam 
tych. Otwartopęcherzowe mają w całej 
ściance pęcherza jednosta jną  warstewrkę 
włókien mięśniowTych, które u karpiowa- 
tych zbijają się w pewnych miejscach 
w pasemka grubsze i znaczniejsze p ier
ścienie. Skurcz tych mięśni wywołuje 
ostatecznie efekt ten sam, co i skurcz 
mięśnia okrężnego w owalu zamknięto- 
pęcherzowrych — kompresyę i zmniejsze
nie objętości gazu w pęcherzu i objęto
ści ciała ryby. Brak tylko w zupełności

absorpcyi gazu i wciągnięcia go w obieg 
krwi, jak  u typu poprzedniego. Gdy 
kompresyą zbliża się do granic w ytrzy
małości ściany pęcherza, w tedy  ściśnio- 
ny gaz wobec otwartego zwieracza ucho
dzi przez przewód powietrzny na ze- 
wnątrz, podobnie ja k  widzieliśmy to na 
karasiu w przedstawionych wyżej do
świadczeniach Moreau.

Do swych sta tycznych potrzeb, jak  
wynika z powyższych wywodów, ryby  
mają organ, który im pracy oszczędza 
i chroni przed rozrzutnem marnowaniem 
wysiłków mięśniowych. Jednę tylko 
rzecz należy sobie uświadomić i podkre
ślić, mianowicie, że czynnie do poruszeń 
ciała pęcherz nie służy i przez regula- 
cyę swą nie wywołuje ruchów ciała. Jo 
dyną i wyłączną rolą pęcherza pławnogo 
je s t  tylko: czynić ciężar właściwy ryby, 
przez regulacyę swej objętości, a przez 
to i objętości ciała ryby, równym zawsze 
ciężarowi właściwemu w'ody, czynić rybę 
nieważką w każdej głębokości, do której 
dostaje się innemi już środkami, mecha
niczną pracą swych mięśni ciała.

Dr. Franciszek Staff.
(Dok. nasfc.).

H . P O I N  C A R  li.

EWOLUCYA PRAW.

Prof. Boutroux, w rozważaniach swych 
o możliwości istnienia praw natury, za
dał sobie pytanie, czy prawa przyrodzo
ne mogą podlegać zmianom, czy wtedy, 
gdy świat się ciągle zmienia, same p ra
wa, to je s t  prawidła, podług których od
bywa się ta właśnie ewolucya, będą po
zbawione wrszelkiej zmienności. Podobne 
pojęcie niema żadnych danych na to, 
ażeby zostało przyjęte przez uczonych; 
w tem znaczeniu, w jak iem by je  zrozu
mieć mogli, nie mogliby się na nie zgo
dzić bez zaprzeczenia słuszności i nawet 
możliwości wiedzy. Filozof ma jednak  
prawo zadawać sobie pytanie, rozpatry
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wać różne rozwiązania, jak im  ono ulega, 
badać ich sku tk i  i s tarać  się je  pogodzić 
ze słusznemi wym aganiam i uczonych. 
Chciałbym rozważyć niektóre  postaci, 
jak ie  to zagadnienie przybierać może, 
doprowadzi mnie to nie do wniosków 
w ścisłem tego słowa znaczeniu, lecz 
do różnych spostrzeżeń, nie pozbawio
nych, może, wartości. Jeżeli tu  i owdzie 
zbyt długo mówić będę o różnych spra- 
wach, m ających z tem związek, czy tel
nicy zechcą mi to wybaczyć.

I.

Rozpatrzmy naprzód spraw ę z punktu  
widzenia m atem atyka. P rzyjm ijm y na 
chwilę, że praw a fizyczne uległy zmia
nom z biegiem lat i zastanówm y się, czy 
moglibyśmy to zauważyć. Nie zapomi
najm y przedewszystkiem, że te k ilka wie
ków, przez które ludzkość żyje i myśli, 
poprzedzone były przez okresy czasu nie
zrównanie dłuższe, kiedy nie było je sz 
cze człowieka i że po nich zapewne n a 
stąpią inne okresy, w czasie których 
ludzkość zniknie. Jeżeli chcemy przyjąć 
ewolucyę praw, może ona jedynie  być 
bardzo powolną, tak, że podczas niewielu 
lat, kiedy się myślało, praw a na tu ry  mo
gły uledz jedynie nieznacznym zmianom. 
Jeżeli te zmiany zachodziły w przeszło
ści, trzeba przez to rozumieć przeszłość 
geologiczną. Czy praw a dawniejsze były 
te same, co dzisiaj, a ju trzejsze , czy j e 
szcze będą takie same? Zadając podobne 
pytanie, jakież  znaczenie dać mamy w y 
razom dawniej, dziś i ju tro?  Dzisiaj, to 
czasy, będące jeszcze w pamięci historyi; 
dawniej, to miliony lat przedhistorycz
nych, kiedy ich tyózaury  żyły spokojnie 
bez filozofowania; ju t ro  — to miliony lat, 
k tóre  nadejdą, kiedy Ziemia ostygnie 
i człowiek nie będzie już  miał oczu do 
patrzenia  i mózgu do myślenia.

To powiedziawszy, zastanówm y się, co 
to je s t  prawdo? Je s t  to s ta ły  związek 
pomiędzy poprzedzającem a następują- 
cem, pomiędzy obecnym stanem  św iata  
a bezpośrednio po nim następującym . 
Znając stan obecny każdej części w szech
świata, idealny uczony, k tóryby znał
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wszystkie praw ą natury , posiadałby stałe 
prawidła, z których mógłby wnioskować 
o stanie, w jakim  te same części znajdą 
się nazajutrz; ja s n e m je s t ,  że można pro
wadzić ten proces aż do nieskończoności. 
Podług stanu  świata poniedziałkowego 
można wnioskować o wtorkowym; znając 
wtorkowy, w ten sam sposób można 
wnioskować o środowym i t. d. Ale to 
niewszystko; jeżeli je s t  s ta ły  związek po
między stanem poniedziałkowym a w to r
kowym, można będzie nietylko wniosko
wać z pierwszego o drugim, lecz i od
wrotnie, to znaczy, że znając stan  w tor
kowy, będzie można wnioskować o po
niedziałkowym; ze stanu poniedziałko
wego również będzie można wnioskować 
o niedzielnym i t. d.; można iść w kie
runku  biegu czasu, zarówno ja k  i w kie
runku odwrotnym. Ze znajomością te 
raźniejszości i praw można odgadywać 
przyszłość i przeszłość. Proces je s t  za
sadniczo odwracalny.

Ponieważ sta jem y tu ta j na punkcie 
widzenia m atem atyka, musimy nadać te 
mu pojęciu całą ścisłość, ja k ą  zawiera, 
choćbyśmy musieli przytem użyć języka 
matematycznego. Powiemy zatem, że 
wszystkie razem wzięte prawa równają 
się układowi równań różniczkowych, łą 
czących prędkości zmiany różnych ele
mentów wszechświata z obecnemi w ar
tościami tych elementów.

Podobny układ zawiera, jak  wiadomo, 
nieskończoną ilość rozwiązań; lecz jeżeli 
założymy początkowe wartości w szyst
kich elementów, to je s t  ich wartości 
w chwili t —  o (tej, k tórą  w mowie po
tocznej nazywamy teraźniejszością), roz
wiązanie będzie jaknajdokładniej okre
ślone, tak, że możemy obliczać wartości 
wszystkich  elementów w jakimkolwiek 
okresie czasu, niezależnie od tego, czy 
przyjm iem y < > 0 ,  co odpowiada przysz
łości, czy też t <  o, co odpowiada prze
szłości. Trzeba jedyn ie  pamiętać, że spo
sób wnioskowania z teraźniejszości o prze
szłości nie różni się od sposobu wnio
skowania z teraźniejszości o przyszłości.

W jakiż więc sposób możemy poznać 
przeszłość geologiczną, to je s t  historyę 
czasów, w których prawa mogły się były
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dawniej zmienić? Przeszłość ta nie mo
gła być badana bezpośrednio i znamy ją  
jedynie  ze śladów, jak ie  pozostawiła w te
raźniejszości, znamy ją  jedynie przez te 
raźniejszość i możemy j ą  z niej wypro
wadzić tylko wyżej opisanym sposobem, 
zapomocą którego moglibyśmy również 
z teraźniejszości wyprowadzić przysz
łość. Otóż, czy ten sposób może nam 
wykazać zmiany w prawach? Oczywi
ście nie; możemy właśnie tylko wtedy 
go stosować, gdy przyjmiemy, że prawa 
się nie zmieniły; przypuśćmy, że znamy 
jedyn ie  s tan  poniedziałkowy i prawidła 
łączące s tan  niedzielny z poniedziałko
wym, zastosowanie tych prawideł da nam 
wtedy poznać stan  niedzielny; lecz, je
żeli chcemy posunąć się dalej i wniosko
wać z tego o stanie sobotnim, musimy 
koniecznie przyjąć, że te same prawidła, 
które nam pozwoliły przejść od ponie
działku do niedzieli, są jeszcze ważne 
pomiędzy niedzielą a sobotą. W prze
ciwnym razie jedynym  możliwym dla 
nas wnioskiem byłoby, że nie możemy 
wiedzieć, co było w sobotę. Jeżeli więc 
niezmienność praw  tkwi w przesłankach 
wszystkich naszych rozumowań, nie mo
żemy nie odnaleść jej i we wnioskach.

Taki Leverrier, znając dzisiejsze drogi 
planet i posługując się prawem Newtona, 
oblicza, co się stanie z temi drogami za 
10 000 lat. W jakikolwiekbądź sposób 
prowadziłby swoje obliczenia, nigdy nie 
może dojść do udowodnienia, że prawo 
Newtona będzie błędne za kilka tysięcy 
lat. Mógłby, zmieniając poprostu znak 
czasu w swoich formułach, obliczyć, j a 
kie były te drogi p lanet przed 10 000 
lat; lecz z góry może być pewien, że nie 
dojdzie do wniosku, że prawo Newtona 
niezawsze było prawdziwe.

Jednem  słowem możemy cośkolwiek 
wiedzieć o przeszłości pod tym w arun
kiem, że przyjmiemy niezmienność praw; 
jeżeli j ą  przyjmiemy, kwestya ewolucyi 
praw nie istnieje, jeżeli jej nie przyjmie
my, zagadnienie to je s t  nie do rozwią
zania, zarówno jak  i wszystkie inne, do
tyczące przeszłości.

II.

Lecz, mógłby kto powiedzieć, czy nie 
mogłoby się zdarzyć, że zastosowanie po
przedniego procesu doprowadzi do sprze
czności, lub, jeśli kto woli, że nasze ró
wnania różniczkowe nie mają żadnego 
rozwiązania? Ponieważ hypoteza nie
zmienności praw, przyjęta na początku 
wszystkich naszych rozumowań, prowa
dziłaby do niedorzecznego wniosku, wy
kazalibyśmy per absurdum, że się one 
zmieniły, niebędąc jednak  nigdy w s ta 
nie zrozumieć, w jakiem  mianowicie 
znaczeniu.

Ponieważ nasz proces je s t  odwracalny, 
to, cośmy powiedzieli, odnosi się do przy
szłości i zdaje się, że są przypadki, 
w których moglibyśmy twierdzić, że 
przed danym okresem czasu świat powi
nien zginąć, lub zmienić swe prawa; j e 
żeli naprzykład obliczenia nam wykazu
ją, że w owym czasie jedna  z m ającydi 
być przez nas rozpatrzonych wielkości 
ma się stać nieskończoną, lub przybrać 
wartość fizycznie niemożebną. Zginąć, 
czy zmienić swe prawa, wychodzi mniej 
więcej na jedno; świat, który nie miałby 
naszych praw, nie byłby już naszym 
światem, byłby to już inny świat.

Czy to możebne, żeby badanie świata 
dzisiejszego i jego praw doprowadziło 
nas do formuł, mogących podlegać po
dobnym sprzecznościom? D j praw do
chodzi się przez doświadczenie; jeżeli nas 
uczą, że stan A  niedzielny pociąga za 
sobą stan B  poniedziałkowy, to znaczy, 
że badano oba stany  A  i B , że zatem 
żaden z tych dwu stanów nie je s t  fizy
cznie niemożebny. Jeżeli śledzimy dalej 
ów proces i jeżeli wnioskujemy za każ
dym razem z jednego dnia o następnym  
ze stanu A  o stanie B, następnie ze s ta 
nu i i  o stanie C, następnie ze stanu C 
o stanie D i t. d., to dlatego, żo w szyst
kie te stany są fizycznie możliwe, ponie
waż, gdyby np. s tan  D  nie byłby fizycz
nie możliwy, nie możnaby nigdy zrobić 
doświadczenia, dowodzącego, że s tan  C 
wytwarza po upływie jednego dnia stan 
D. Jakkolwiek daleko poprowadzonoby 
dedukcyę, nie dojdzie się nigdy do sta-



650 W SZEGHS WIAT j\la 41

nu  fizycznie niemożebnego, to j e s t  do | 
sprzeczności. Gdyby jedna  z naszych 
formuł nie podlegała temu, toby znaczy
ło, żeśmy przeszli poza doświadczenie, 
żeśmy ekstrapolowali. Przypuśćm y np., 
że zauważono, iż w takiej a takiej oko
liczności tem pera tura  danego ciała spada 
o 1° na dzień; jeżeli np. wynosi obecnie 
20", wywnioskujemy, że za 300 dni bę
dzie wynosiła — 280° i będzie to niedo- 
rzecznem, fizycznie niedorzecznem, po
nieważ zero absolutne je s t  w —273°. Co 
to znaczy? Czy zauważono, że tem p era 
tu ra  w jeden  dzień spada z — 279° do 
— 280°? Nie, gdyż obie te tem pera tu ry  
nie mogą być obserwowMne. Zauważono 
np., że prawo było prawdziwe mniej wię
cej pomiędzy 0° a 20° i niesłusznie w y 
wnioskowano, że powinno pozostać ta- 
kiem jeszcze w — 273° i naw et dalej; 
uczyniono niedozwoloną ekstrapolacyę. 
Lecz istnieje  mnóstwo sposobów ekstra- 
pólow'&nia wzoru empirycznego i można 
wśród nich zawsze w ybrać  taki, k tóry  
wyłącza stany  fizycznie niemożebne.

Praw a znamy jedynie  w sposób niedo
skonały; doświadczenie ogranicza tylko 
nasz wybór i pomiędzy prawami, które 
nam wybrać pozwala, znajdą  się zawsze 
takie, które nas nie narażają  na sprzecz
ność w rodzaju tej, o .której mówiliśmy 
wyżej i k tóre mogłyby nas popchnąć do i  

wypowiedzenia się przeciwko niezmien
ności. Niema więc sposobu wykazania 
podobnej ewolucyi, czy to dla dowiedze
nia, że prawa się zmienią, czy że się 
zmieniły.

III.

W  tem miejscu możnaby nam  prze- j 
ci wstawić a rgum en t faktyczny. Mówi
cie, że, s ta ra jąc  się przejść na zasadzie 
znajomości praw od teraźniejszości do 
przeszłości, nie spotkam y się n igdy ze 
sprzecznością, a jednak  uczeni napotkali 
takie sprzeczności, że nie wydaje się, 
aby je  można tak  łatwo ja k  myślicie 
przezwyciężyć. Prawrda, że są one j e d y 
nie pozorne i że można mieć nadzieję 
rozwiązania ich, lecz podług waszego 
rozumowania sprzeczność nawret pozorna 
powinna być niemożliwą.

Podajm y odrazu przykład: Jeżeli po
dług praw termodynamiki obliczamy czas, 
od kiedy Słońce zlewa na nas swe ciepło, 
dochodzimy mniej więcej do 50 000 000 
lat; czas ten nie wystarcza geologom; nie 
tylko ewolucya form organizowanych nie 
mogła się odbyć tak  prędko, — jes t to  
p unk t sporny, lecz utworzenie się warstw, 
zawierających pozostałości roślin, lub 
zwierząt, które nie mogłyby żyć bez słoń
ca, wym agały  może dziesięć razy wię
kszej liczby lat.

Umożliwiło sprzeczność to mianowicie, 
że rozumowanie, na którem się opiera 
oczy wistość geologiczna, różni się bardzo 
od rozumowania m atem atyka. Obserwu
ją c  identyczne skutki, wnioskujemy o toż
samości przyczyn i znajdując naprzykład 
skamieniałe pozostałości zwierząt, nale
żących do rodziny obecnie żyjącej, wnio
skujemy, że w epoce, gdy się tworzyła 
w arstw a zawierająca te skamieniałości, 
w arunki, bez których zwierzęta tej r o 
dziny nie mogłyby żyć, były wszystkie 

j naraz urzeczywistnione.
Na pierwszy rzut oka zupełnie to sa

mo czynił m atem atyk, którego punk t wi
dzenia przyjęliśmy poprzednio; on ró
wnież wnioskował, że ponieważ prawa 
się nie zmieniły, identyczne skutki mo
gły jedynie  być wytworzone przez iden 
tyczne przyczyny. Je s t  jed n ak  zasadni
cza różnica. Rozważmy s tan  św ia ta  w j a 
kiejś danej chwili i jak ie jś  innej poprzed
niej chwili; s tan  świata, lub nawet s tan  

1 bardzo małej cząstki świa4a jest czemś 
nieskończenie złożonem i zależnem od 
wielkiej liczby elementów. Przyjm uję 
dla uproszczenia sprawy dwa tylko ele
m enty, tak, że dwie dane w ystarczają  
dla określenia tego stanu. W  chwili 
późniejszej te dane będą np. A  i B\ 
wr chwili poprzedniej A! i B'.

W zór m atem atyka, utworzony z ze
społu wszystkich zaobserwowanych praw, 
mówi mu, że stan A  B mógł jedyn ie  być 
utwrorzony przez poprzedni s tan  A 'B '\ 
lecz jeżeli zna tylko jednę z danych, np. 
A, i nie wie, czy następuje  po niej d ru 
ga dana B, wzór jego nie pozwTala mu 
na żaden wniosek. Co najwyżej, jeżeli 
z jawiska A  i A! wydają mu się jakby
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ze sobą związane, lecz względnie nieza
leżnie od B  i B \  będzie wnioskował 
z A do A'\ w żadnym przypadku nie wy
prowadzi podwójnej okoliczności A' i B' 
z jedynej okoliczności A. Geolog zaś, 
obserwując jedynie skutek  A, wywnio
skuje, że mógł wyłącznie powstać przez 
współdziałanie przyczyn A' i B \  które go 
nieraz w ytw arzają  w naszych oczach; 
gdyż w wielu razach ów skutek  1̂ tak 
j e s t  specyalny, że inne współdziałanie 
przyczyn, doprowadzających do tego sa
mego wyniku, byłoby zupełnie n iepra
wdopodobne.

Jeżeli dwa organizmy są identyczne, 
lub przynajmniej podobne, podobieństwo 
to nie może być zależne od przypadku 
i możemy twierdzić, że żyły w podob
nych warunkach; odnajdując ich pozo
stałości będziemy pewni nietylko, że is t 
niał poprzednio zarodek podobny do te 
go, z k tórego widzimy, że wychodzą po
dobne istoty, lecz również, że tem pera
tu ra  nie była zbyt wysoka dla rozwoju 
tego zarodka. W przeciwnym razie owe 
pozostałości mogłyby być jakiem ś ludus 
naturae, jak  przypuszczano w XVII-ym 
wieku, i zbytecznem jes t  mówić, że po
dobny wniosek razi nasz rozsądek. Is t
nienie pozostałości organizowanych je s t  
zresztą tylko przypadkiem  krańcowym, 
bardziej uderzającym, niż inne i nawet, 
niewychodząc poza świat mineralny, mo
glibyśmy podać przykłady tego same
go rodzaju.

Geolog może więc wyciągać wnioski 
tam, gdzie m atem atyk  byłby bezsilny. 
Lecz, j a k  widzimy, nie je s t  on bardziej 
zabezpieczony przeciwko sprzeczności, 
aniżeli m atem atyk . Jeżeli z jedynej oko
liczności wnioskuje o licznych okoliczno
ściach poprzednich, jeżeli rozciągłość 
wniosku je s t  do pewnego stopnia wię
ksza, aniżeli przesłanek, możebnem jest, 
że to, co się wywnioskuje z jednej ob- 
serwacyi, znajdzie się w sprzeczności 
z tem, co wnioskować się będzie z d ru 
giej. Każdy poszczególny fakt staje się 
niejako środkiem iradyacyi: z każdego 
z nich m atem atyk  wyprowadzał jeden  
fak t;  geolog wyprowadza różnorodne fa
kty; z danego punktu  świetlnego robi

błyszczącą tarczę, mniej, lub więcej roz
ległą; dwa punkty  świetlne dadzą mu 
zatem dwie tarcze, które będą mogły za
chodzić jedna na drugą, powstaje więc 
możliwość starcia. Naprzykład, jeśli znaj
dzie w jakiej warstw ie mięczaki, które 
nie mogą żyć poniżej 20°, wywnioskuje 
z tego, że ówczesne morza były ciepłe; 
lecz jeżeliby później który  z jego kole
gów odkrył w tej samej warstwie inne 
zwierzęta, które by zabijała tem peratura  
powyżej 5°, wnioskowałby, że te morza 
są zimne.

Można mieć nadzieję, że spostrzeżenia 
istotnie przeczyć sobie nie będą, lub, że 
sprzeczności dadzą się pogodzić, lecz nie 
jesteśm y już, że tak  powiem, zabezpie
czeni przeciwko sprzeczności w skutek 
samych praw logiki formalnej. Można 
więc zadać sobie pytanie, czy rozumując 
jak  geologowie, nie dojdziemy kiedy do 
jakiego niedorzecznego wniosku, tak, że 
trzeba będzie założyć zmienność praw.

IV.

Pozwolę sobie tutaj na małe zboczenie 
od przedmiotu. Widzieliśmy, że geolog 
posiada narzędzie, którego brak m atem a
tykowi i które mu pozwala wnioskować 
z teraźniejszości o przeszłości. Dlaczego 
to samo narzędzie nie pozwala nam wnio
skować z teraźniejszości o przyszłości? 
Widząc człowieka dwudziestoletniego, j e 
stem pewien, że przebył wszystkie okre
sy od dzieciństwa do wieku dojrzałego, 
a zatem, że nie było od dwudziestu lat 
na Ziemi k a ta s t ro fy  niszczącej wszelkie 
na niej życie, lecz to bynajmniej nie do
wodzi, że nic podobnego nie zdarzy się' 
w ciągu lat dwudziestu, licząc od dnia 
dzisiejszego. Mamy dla poznawania prze
szłości broń, której nam brak, gdy idzie 
o przyszłość i dlatego to przyszłość w y
daje nam się bardziej tajemniczą, niż 
przeszłość.

Nie mogę się powstrzymać od odwoła
nia się na tem miejscu do mego a r ty k u 
łu „o przypadku"; przypominałem w nim 
zdanie Lalandea, który powiedział, że 
jeżeli przyszłość je s t  wyznaczona przez 
przeszłość, przeszłość nie je s t  wyznaczo
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na przez przyszłość. Podług niego j e 
dyna przyczyna może wywołać jedyny 
skutek, gdy tymczasem jed en  i ten sam 
skutek  może być wywołany przez kilka 
różnych przyczyn. Gdyby tak  było, wła
śnie przeszłość byłaby tajemnicza, a p rzy 
szłość ła tw a do poznania.

Nie mogłem przyjąć tego poglądu, lecz 
wykazałem, gdzie je s t  jego  źródło. Za
sada Carnota wykazuje nam, że energia, 
której nic zniszczyć nie może, podlega 
rozpraszaniu. T em peratury  dążą do w y 
równania się, św ia t dąży do jednosta j-  
ności, to je s t  do śmierci. W ielkie ró 
żnice w przyczynach wyw ołują  więc ty l 
ko małe różnice w skutkach. J a k  tylko 
różnice w skutkach s ta ją  się zbyt słabo, 
aby można było je  obserwować, nie ma
my już zupełnie sposobu poznawania ró
żnic istniejących dawniej pomiędzy p rzy
czynami, które je  wytworzyły, ja k k o l
wiek duże byłyby owe różnice.

Właśnie dlatego, że wszystko dąży do 
śmierci, życie j e s t  wyjątkiem, k tóry  n a 
leży wytłumaczyć.

Kiedy kam yki leżą przypadkiem po
rozrzucane na górze, w końcu wszystkie 
spadną w dolinę; jeżeli znajdziemy je 
den z nich na dole, nie wywrze to na 
nas wielkiego wrażenia i nic nam nie 
powie o dziejach owego kamyka; nie bę
dziemy mogli wiedzieć, w jak ie j  części 
góry leżał poprzednio. Lecz, jeżeli p rzy
padkiem znajdziemy kamień w pobliżu 
szczytu, będziemy mogli twierdzić, że 
zawsze tu leżał, gdyż jeś l iby  się znajdo
wał na pochyłości, zsunąłby się aż na 
dół; uczynimy to z tem większą pewno
ścią, im bardziej wyjątkow y je s t  ów lakt, 
im więcej było danych  na to, żeby nie 
był zaszedł.

Tłum. H. G.

(Dok. nast ).

KSIĘGA PAMIĄTKOWA KU UCZ
CZENIU TRZYDZIESTO LE TN IEJ  
DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ I PI
ŚMIENNICZEJ PROF.  D-RA JÓ Z E 
FA NUSBAUMA - HILAROWICZA.

WYDANA STARANIEM UCZNIÓW.
Lw ów . N akładem  księgarni I i. Altenberg-a, 1911. 

D uża 8. S tr. 306 i IG tablic rysunków  
i fotograflj.

Wspaniale wydane dzieło to przynosi 
prawdziwą chlubę naszej l iteraturze na
ukowej tak  pod względem treści, jak  
i szaty zewnętrznej. Na czele dzieła 
znajdujem y ułożony w języku  łacińskim 
adres jubileuszowy, w którym  pokrótce 
wymienione są zasługi naukowe jubilata. 
Adres ten jes t  in teresującym  w dziejach 
nauki polskiej wypadkiem  zbiorowego 
hołdu ze strony uczonych całego św iata  
cywilizowanego dla uczonego polskiego; 
jako  taki stanowi dokument, s tw ierdza
jący, jak  Wysokiem współczesna nauka 
polska cieszy się u obcych uznaniem. 
Adres, kończący się słowami: „Pro ea
ig itur studiorum agitatione tam indefcs- 
sa tam ąue fructuosa, pro eis, quae prae- 
ceptoris et scriptoris munere functus 
adbuc egregie perfecisti, hoc trigesimo 
anniversario  laboris a Te incepti  g rates  
Tibi persolvimus et, ufc eandem movendi 
et efficiendi vim per multos porro an- 
nos retineas, omnibus v#tis expetimus, 
podpisany je s t  przez najwybitniejszych 
biologów Europy, Ameryki, Japonii. Znaj
dujem y pod nim między innymi nazwis
ka profesorów Sedgwicka z Londynu, 
Korschełta z M arburga, Hatscheka i Eb- 
nera  z Wiednia, Yves Delagea, Edm unda 
P errie ra  i R. Blancharda z Paryża, Oska
ra H ertw iga i W ilhelm a W aldeyera z Ber
lina, A. Langa z Ziirichu, Szymkiewicza 
z Petersburga , T. H. Morgana z Nowego 
Yorku, Apathyego z Koloszwaru, Eme- 
ryego z Bolonii, Ijimy i W atasego z To- 
kjo, i wielu, wielu innych. Adres ten, 
je s t  pełen uznania dla działalności nauko
wej i nauczycielskiej jubilata . Zkolei 

; następuje  kilka dat biograficznych i za
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rys historyi insty tutów  naukowych pod 
kierunkiem prof. J. Nusbauma, a więc: 
Pracowni przy ogrodzie zoologicznym 
w  Warszawie (1889 — 1891), Insty tu tu  
anat. porównawczej na uniw. lwowskim 
(1891 — 1906), In sty tu tu  akademii wete- 
rynaryi we Lwowie (1895—1906) i Insty
tu tu  zoologicznego uniw\ lwowskiego 
(1906—1911). Tutaj wymienione są głó
wniejsze zdobycze naukowe prof. N. 
i licznych jego  uczniów w najrozmait
szych gałęziach nauk zoologicznych: 
w dziedzinie anatomii porównawczej, era- 
bryologii, mechaniki rozwojowej, cytolo
gii, system atyki i faunistyki. W ykrycie 
szczególnych narządów podpierających 
w języku  całego szeregu zwierząt ssą
cych, zakończeń nerwow7ych w ściankach 
naczyń krwionośnych u skorupiaków, 
wyjaśnienie złożonych stosunków połą
czenia ucha z pęcherzem pławnym u ró
żnych ryb, wyświetlenie licznych zawi
łych kwestyj w budowie pęcherza pła- 
wrnego u rozmaitych ryb, wykrycie dwu 
zasadniczo różnych typów gruczołów 
skórnych u ryb kostnoszkieletowych, ba
dania nad grasicą (thymus) ryb i płazów, 
nad przysadką mózgową (hypophysis) ró
żnych ssaków, wykrycie nowych wielo- 
szczetów słodkowodnych, odkrycie nowej 
formy gregaryn, stwierdzenie t. zw. apa
ra tu  Golgiego i Kopscha w komórkach 
nerwowych zwierząt bezkręgowych, wy
świetlenie licznych zagadnień z dziedzi
ny embryologii skorupiaków, ryb, p ła
zów i owadów i t. d. Oto niektóre z naj
ważniejszych, licznych i różnorodnych 
zdobyczy, jak ie  biologia zawdzięcza prol. 
Nusbaumowi i jego szkole.

Zkolei następuje  spis publikacyj na
ukowych prof. Nusbauma w porządku 
chronologicznym. Przeszło 320 publika
cyj, z k tórych  221 stanowi osobne dzie
ła, rozprawy ściśle naukowe i obszerniej
sze artykuły, 5 przekłady dzieł z obcych 
języków, a przeszło sto — mniejsze a r ty 
kuły, k ry tyk i i sprawozdania. Imponu
jąco przedstawia się też bibliografia roz
praw ściśle naukowych uczniów prof. N., 
rozpraw w ykonanych pod jego k ierun
kiem i w pracowni jego, a mianowicie 
116 tytułów' rozpraw, ogłoszonych przez

trzydziestu sześciu uczniów i uczenic 
prof. N.

Dalej znajdujemy szereg oryginal
nych rozpraw, zawierających bardzo cen 
ne i nowe przyczynki naukowe. Mia
nowicie: dr. Jan  Grochmalicki w rozpra
wie p. t. „Cypris Nusbaumii nov. sp.‘“ 
opisuje nowy gatunek małżoraczka z ro
dziny grzępików (Cypridae), znaleziony 
W' jeziorku siarczanem, zwanem „Siwą 
wodą“ w Wyżyslcach pod Szkłem w Ga- 
licyi; Jan  Golański w rozprawie p. t. 
„Przyczynek do znajomości fauny ską- 
poszczetów wodnych Galicyi" opisuje 
poraź pierwszy w Galicyi 34 gatunki ską- 
poszczetów wodnych, prostując przytem 
niektóre opisy poprzedników. Edward 
Schechtel p. t. „Materyały do fauny wo- 
dopójek (Hydrachnidae) Galicyi“ opisuje 
poraź pierwrszy dla Galicyi 44 ga tunk i 
wodopójek, pośród których kilka g a tu n 
ków nowych (Peltria Nusbaumii, Peltria  
Kulczyńskii). Marya Marcinkiewiczówna 
daje „Przyczynek do anatomii pęcherza 
pławnego wielopletwa“, u której to ryby 
stwierdza przedłużenie się pęcherza aż 
do ogonowej okolicy ciała, i przebicie go 
przez dolne łuki kręgów vf liczbie 16-tu. 
Alfred Trawiński podaje nowe „Przy
czynki do anatomii i histologii prącia 
u ptaków". Gustaw Pol uszy ński pisze 
„O pewmych anomaliach w budowie prze
wodów płciowych u ślim aka winniczka", 
zwracając uwagę na zboczenia i w ysnu
wając z ich rozpatrzenia interesujące 
wnioski filogenetyczne. Irena Pogonow
ska w obszernej rozprawie p. t. „P rzy
czynek do znajomości budowy histolo
gicznej serca, stożka i nabrzmienia tę tn i
czego u ryb“ opisuje te stosunki .ze 
szczególnem uwzględnieniem elementów 
sprężystych, które u różnych gatunków 
ryb rozmaicie się zachowują co do uk ła
du i ilości. Dr. Antoni Jakubsk i publi
kuje  dalszy ciąg cennych swoich badań 
nad tkanką podpierającą (glia) w sys te 
mie nerwowym zwierząt bezkręgowych 
w rzeczy p. t. „Studya nad tkanką  glio- 
wą mięczaków", mianowicie u małżów 
i brzuchopełzów.

Nader interesującą rozprawę ogłasza 
docent dr. Jan  Hirschler „0 dwu ró 
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żnych typach zarodków w jed n y m  ga
t u n k u — studyum  embryologiczne i for- 
inalno-analityczne nad mszycami (Aphi- 
des)“; p. Hirschler wprowadza t a  nowe, 
obmyślone przez siebie metody histolo- 
giczno-miernicze dla różnych części ciała 
obserwowanych zarodków mszyc. Dr. 
Benedykt Fuliński podaje „Przyczynek 
do embryologii chrząszcza Agelastica 
a ln i“, gdzie porusza sporną i ważną kwe- 
styę powstawania en toderm y u owadów. 
Dr. Jan  Tur w rozprawie „Badania dal
sze nad wpływem promieni radu  na  roz
wój zarodków p ta s ic h “ przedstaw ia t rze 
cią i czwartą zkolei seryę zajm ujących 
swych doświadczeń w tym  kierunku. 
Jan  Kinel przedstaw ia „Badania nad  re- 
generacyą kości u p taków ”; Cecylia Bei- 
glówna ogłasza bardzo in teresu jący  „Przy
czynek do regeneracyi skóry u ryb kost- 
noszkieletowych“, gdzie s tw ierdza  wiel
kie podobieństwo procesów embryonal- 
nych i regeneracyjnych. Dr. Karolina 
Reisowa podaje rzecz .,0 ukształtow aniu  
się zarodków ryb  kost,noszkieletowych“; 
dr. Rudolf Weigl publikuje nader  ważną 
rozprawę cytologiczną „O aparacie Gol- 
gi-Kopscha w kom órkach nabłonkowych 
je l i ta  kręgowców i stosunku jego do in 
nych s truk tu r" ,  a Zofia Kulikowska opi
suje nieznany dotychczas wcale u owa
dów apara t Golgi - Kopscha w rozprawie 
p. t. „O aparacie Golgi - Kopscha w ko
mórkach nerwowych owadów“. W resz 
cie dr. Mieczysław Oxner z Monaco daje 
„Zarys analizy biologicznej z jaw iska re 
generacyi u w stężniaków “, rzecz pod 
względem teoretycznym  bardzo ważna.

Dzieło zawiera zatem, j a k  widzimy, 
nader cenne i ważne nowe przyczynki 
naukowe z najróżnorodniejszych dziedzin 
nauk zoologicznych.

Pozostanie ono trw ałą  i piękną p am ią t
ką zasług naukowych i dydaktycznych  
prof. Nusbauma, k tó ry  wykształcił tylu 
tak  dzielnych młodych badaczów nauko
wych.

Dodamy w końcu, że książka ozdobio
na je s t  pięknym portre tem  jub ila ta , fac- 
simile jego  rękopismu, fotografiami g ru 
py uczniów oraz zdjęciami z pracowni 
In s ty tu tu  zoologicznego lwowskiego.

W szystkie  zaś rozprawy opatrzone są 
prześlicznie wykonanemi tablicami.

K. S.

Akademia Umiejętności.
I I I.  W y d z ia ł  m atem atyczno-przyrodn iczy.

Posiedzenie dnia j  lipcci 1911 r.

Przewodniczący: Dyrektor E. Janczewski.

Sekre ta rz  przedstawia nadesłane A kade
mii przez członka czynnego zagranicznego 
prof. .Jacąues Loeba z Nowego Y o rk u  dzielą 
jego: „U ntersuc tm ngen  liber kiinstliche Par- 
thenogeneso" (Lipsk 1906); „Vorlesungen 
iiber die Dynam ik der Lebenserscheinungen“ 
(Lipsk 1906); „Die chemische Entw icklungs-  
e rregung  dos tierischen E ie s“ (Berlin 1909); 
„Die B edeu tung  der Tropismem fiir die Psy
chologie" (Lipsk 1909); „Das Wesen der 
formativen R eizung“ (Berlin 1909).

Sekre ta rz  przedstawia nadesłaną przez 
prof. d -ra  E . Romera rozprawę p. „Mouve- 
m ents epeirogeniąues dans le h a u t  bassin 
du R h ó n e“ (Bulletin de la Soc. Vaudoise 
d. So. Naturelles, Marzec 1911).

Czł. N. Cybulski przedstawia rozprawę 
prof. L. Popielskiego p. t.: „O zasadniczych 
zjawiskach w czynności wydzielniczoj g r u 
czołów traw iennych1*.

Wydzielanie soku  trzustkow ego dokonywa 
się pod wpływem  wazodilatyny, jako wyraz 
rozszerzenia naczyń krwionośnych i niekrze- 
pliwości krwi. W sku tek  tego  wydzielenie 
już rozpoczęte w ystępuje  bez przerwy i po 
zaciśnięciu aor ty  w jam ie piersiowej, t. j. 
po zupslnom przerw aniu  krwiobiegu w t r z u 
stce. Wydzieleniu śliny pod wpływem d r a 
żnienia Chordae tym pan i,  a także pod dzia
łaniem pilokarpiny, towarzyszy wznowiona 
niekrzepliwość krwi w gruczole. A trop ina  
znosi tak  wydzielenie śliny jak  i n iekrzepli
wość krwi. Chlorek barowy wywołuje n ie 
krzepliwość w całej k rwi ustro ju ,  w sku tek  
czego pobudza czynności bardzo wielu g r u 
czołów jak  to: gruczołów ślinowych żołądka 
a także trzustk i,  w ątroby oraz gruczołów 
śluzowych.

Czł. N. Cybulski przedstawia rozprawę 
p. M aryana E ig e ra  p. t .  „Podstawy fizyolo- 
giczne e lek trokardyografn“. Część I. Kształt 
zasadniczy krzywej elektrokardyogr„ficznej 
i wyjaśnienie powstawania załamków k rz y 
wej.

P . B . dokonał szeregu doświadczeń na 
n iew ycię tych  i w yciętych sercach żab, a po- 
części i psów, następnie  na jednoprzedsion-
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kow ych i jednokomorowych sercach ryb 
i o s tryg  oraz raków. Za m ateryał doświadczal
ny służyły n ie ty lko  serca całe, lecz również 
części serca, samoistnie bijące i odosobnione, 
więc przedsionki po odcięciu komory, bijąca 
zatoka żylna żab po odcięciu przedsionków 
wraz z komorą, ku rcząca  się samoistnie opu
szka tę tn ic y  głównej, wreszcie bijące w p u 
s ty  żył głównych. P. E . dochodzi do n a 
s tępu jących  wniosków: 1) Pogląd do tych
czasowy, jakoby  załamki krzywej elektro- 
kardyograficznej Q, E t S  i T  były wyrazem 
zjawisk e lek trycznych , występujących  w y
łącznie w komorach, jes t  nieuzasadniony. 
2) Analogiczne załamki q} P, s i t w ystępu
ją  zarówno w' n ieodciętych jak  w odciętych 
przedsionkach serca żabiego. 3) Załamki, 
analogiczne z komorowemi B, S, 2] w ystę
pują  również w bijącej opuszce tę tn icy  głó
wnej i zatoce żylnej. 4) Ponieważ pęczek 
Tawaryr, wchodząc do komory, rozgałęzia 
się pod osierdziem, tak, iż część włókien 
idzie ku  górze, k u  podstawie komorj', a d r u 
ga część k u  wierzchołkowi czyli k u  kon iu 
szkowi serca, przeto s tan  czynny po wej
ściu do komór rozchodzi się jednocześnie 
k u  podstawie komory i ku  wierzchołkowi 
serca. W yrazem  przejścia s tanu  czynnego 
przez podosierdziowe włókna k u  podstawie 
komory jes t  załamek Q, a wyrazem przej
ścia tegoż s tan u  k u  koniuszkowi serca jest  
załamek R. W przedsionkach s tan  czynny, 
przechodzący z zatoki żylnej, rozchodzi się 
również jednocześnie ku górze i ku  dołowi 
i d latego z przedsionków otrzym uje się po
dobne załamki q i P. 5) Załamek <S i T  
otrzym uje  się nie ty lko  z zagiętych dw uko
morowych serc  zwierząt wyższych, lecz 
z serc p ro s ty ch  jednokom orowych i jedno- 
przedsionkowjrcli, oraz z serca raka. 6) 
K rzyw a elektrokardyograficzna komory lub 
przedsionka powinna być podzielona na dwie 
odrębne części, genetycznie  różne, a) Za
łamki Q, li, S  (albo też q, P} s) stanowią 
odrębną całość i są wyrazem prądów czyn
nościowych przedskurczowych oraz różnic po- 
teneyałów, w ytw arzających  się w sercu przed 
okresem mechanicznej czynności („okres 
prądów czynnościowych p rzedskurczow ych44). 
b) Okres S0 T  wraz z załamkiem T  (albo 
s0 t i i) czyli „okres b i jchem izm u14 jest  
wyrazem procesów chemicznych, zachodzą
cych w .sercu  w czasie jego mechanicznej 
czynności. Wzmagając proces anabolizmu 
lub katabolizmu, można w okresie tym  w y
woływać poniekąd dowolnie wychylenia w od
powiednim k ierunku .

Czł. N. Cybulski przedstawia rozprawę 
p. J .  Dunin-Borkowskiego p. t.: ,,0 polary- 
zacyi nerw ów u.

P. D.-B. opracował nową metodę mierze
nia po la ry zac j i  nerwów, k tóra  pozwala ba

dać prawa polary^zacyi (zależność polaryza- 
cyi od czasu i od siły polaryzującej). S tw ier
dza on: 1) że po upływie pewnego czasu 
polaryzacya dochodzi do maksym alnej w ar
tości, potem maleje; 2) że opór nerwów pod
czas polaryzacyi wzrasta ty lko w p rzypadku  
uży^wania silnych prądów. Ten ostatn i fakt 
uzasadnia możliwość całkowania równania 
Hermanna, k tó re  wyraża prawo polaryzacyi 
nerwów. P raw a tego doświadczenie nie po
twierdza. P. D. - B. znalazł również prawo 
depolaryzacyi nerwów, k tó re  w rozprawie 
podaje i dysku tu je .

Czł, N. Cybulski przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „P rądy  e lektryczne w m ię
śniach nieuszkodzonych i uszkodzonych, oraz 
ich źródło“ .

Prof. C. twierdzi i p rzy tacza  na to dowo
dy, że w mięśniach najzupełniej nieuszko
dzonych można zawsze wykazać na powierz
chni prądy, mające k ierunek  wstępujący'. 
To samo można widzieć także na mięśniach 
uszkodzonych pozostających w sp o cz jn k u ,  
jeżeli połączymy poprzeczny przekrój dolny 
z poprzecznym górnym. E lek trom otoryczne  
siły mięśni, w edług p. 0., mają swe źródło 
w przemianie m ateryi,  k tó ra  charak te ryzu je  
mięsień żywy, i znikają, gdy  mięsień umie
ra lub zostaje uśpiony e terem  lub chloro
formem.

(Dok. nast.).

KRO N IKA NAUKOWA.

Nowe komety. Dnia 20 września b. r. 
s tacya  cen tra lna  w K it lu  o trzym ała  wiado
mość telegraficzną z obserwatoryum  w He- 
luanie (Egip t)  o odnalezieniu w dniu  19 
września przez Knoxa Shaw a komety peryo- 
dycznej Borellyego 1905 II =  1911 e: a =  
3h- 46m , 5— — 32° 54m , wielkość 13m . Dnia 
24 b. m. o trzym ano w Kielu wiadomość t e 
legraficzną z P aryża  o odkryciu  w dniu  .23 
z. m. nowej kom ety  1911 f w Juv isy  przez 
Quenisseta: a =  14h 24m , S= -j-75°19 ';  dnia 
24 z. m. obserwowano ją  w Królewcu i Ar- 
cetri.  Dnia 30 września o godzinie 10 wie
czór obserwowałem ją  silną lornetką polną 
i 4-calowym teleskopem Steinlieila. W lor
ne tce  dobrze widoczna, wielkość 7,5 —  8m ; 
w teleskopie daje się zauważyć słabe jądro, 
zresztą masa mglista, okrągła i słabo świe
cąca; o. =  15h 10m , o =  +  00°30'.

Dr. A. Wilk.

Siatkówka w oku brzuclionogów. Ja k
wiadomo, w siatkówce u  Gastropoda znaj
dują się dwa rodzaje komórek: bezbarwne
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i pigmentowane. K tóre  z nich są kom órka
mi nerwowemi? Babuohin  i Carriere, za j
m ujący się tą  kw estyą  przed laty, opierając 
się na is tnieniu w kom órkach  pigmentowa- 
nych jasnych  osi, poczy tanych  za neurofi
bryle, doszli do wniosku, że te  właśnie ko
mórki działają w fizjologicznym akcie wi
dzenia. Badania la t  o s ta tn ich  Biickera, t les-  
sego, H euchm anna  wynikowi te m u  zaprze
czyły. Biicker (Arb. zool. Inst. Wien XIV") 
stwierdził, że wyżej wspomniane osi rzeczy
wiście istnieją, nie są jed n ak  n a tu ry  nerw o
wej i nie łączą się wcale z włóknami n e r 
wowemi. Jed y n ie  kolbkow ate komórki bez
barw ne wydłużają  się w swej dolnej części 
we w łókna nerwowe, w górnej zaś mają 
w yrostki, kolbki lub pręciki, do k tó ry ch  
przenikają neurofibryle A pathego . W y ro s t 

ki te  są właściwemi elementami zmysłowe- 
mi. Komórki p igmentowane okazują zupe ł
ne podobieństwo do neuroglii, B acker u w a 
ża je  więc za komórki podpierające s ia tków 
ki. U Aporrhais obserwowano, jak  te  czę 
ści podpierające tworzą okryw y dla nerwów, 
przylegając do nich, jak  neuroglia około 
wyrostków  osiowych. Lecz przez to firrk- 
cye komórek pigm entow anych  nie są je sz 
cze wyczerpano. Od górnej powierzchni ty ch  
komórek wychodzą nici barwiące się tak , 
jak  masa zapełniająca oko, w którą  nici te 
przechodzą. Masa więc ta, czy to będzie 
ciało niebieskie, ja k  u  Haliotis, czy soczew
ka, ja k  u  Helix, czy też jedno  i d rugie ,  jak  
u  Aporrhais, jes t  wydzieliną komórek pi
gm entow ych.

W. li.

SPOSTRZEZENIfl METEOROLOGICZNE
od 21/IX do 30/IX 1911 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).
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T R E Ś ć N U M ERU . M echanika ruchu  ryb , przez d-ra F ranciszka StaJTa.—H. Poincare. E w o
lucya praw , tłum . H. G.—K sięga pam iątkow a ku uczczeniu trzydziesto le tn iej działalności naukowej 
i piśm ienniczej prof. d-ra Józefa  N usbaum a - H iiarow icza, przez K. S. — A kadem ia um iejętności. — 
K ronika naukow a.—S postrzeżenia m eteorologiczne.
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