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W O L FR A M  I JEG O  Z N A C Z E N IE  
W  PR Z E M Y ŚL E  l).

Właściwą chwilą narodzin wolframu 
dla przemysłu był rok 1900-ty, kiedy na 
wystawie powszechnej paryskiej stal 
wolframowa używana do konstrukcyi ma
szyn amerykańskich i niemieckich, zy
skała sobie powszechne i słuszne uzna
nie. Od tej chwili coraz częściej dają 
się słyszeć głosy, przemawiające na ko
rzyść znaczenia, jakie metal ten, skut
kiem swych licznych i cennych zalet po
zyskać może w przemyśle. Przytem 
względna taniość wolframu, obok znacz
nego rozpowszechnienia jego rud w przy
rodzie, dawała niejako rękojmię powo-, 
dzenia tej nowej gałęzi przemysłu.

Wolfram w przyrodzie występuje w for
mie trójtlenku, W 03, najczęściej w połą
czeniu z tlenkami innych metali. Naj- 
ważniejszemi rudami, z których się wol
fram otrzymuje, są pospolicie: wolframit,

*) 1911. H. Zeiser. Die Industrialisierung 
des Wolframs. Chem. Ztg. Str. 665, 6S5, 702 
7, 14.

zawierający obok ?4 — 7?°/0 W 03 żelazo 
i mangan, hilbneryt, czyli tlenek wolfra
mu i manganu, oraz szeelit, t. j. wolfra- 
mian wapnia, CaW 04 z 71 — 80°/0 W 0 3. 
Nadto znamy jeszcze liczne inne mine
rały, wolfram zawierające, jak  kupro- 
szeelit, raspit, megabazyt i t. d., lecz te 
posiadają już mniejsze znaczenie w prak
tyce.

Złoża wolframowe pod względem ge
ologicznym mają wiele bardzo podobień
stwa z pokładami cyny, którym nawet 
nieraz towarzyszą. Sposób wydobywania 
wolframu z rud jest względnie prosty 
i polega na jego znacznym ciężarze wła
ściwym, skutkiem którego oddzielenie 
innych lżejszych domieszek przez wymy
wanie wodą nie przedstawia wielkiej t ru 
dności. Rudy, w ten sposób skoncentro
wane, stapia się następnie z alkaliami, 
wyługowuje i kwasem strąca się czysty 
kwas wollramowy. Ten zaś dopiero 
przez redukcyę daje wolfram metaliczny. 
Główne ilości rud wolframowych pocho
dzą z Australii, gdzie, zwłaszcza po wpro
wadzeniu w 1903/4 roku lamp elektrycz
nych z nitką wolframową w handel, ilość 
kopalń poczęła wzrastać ogromnie. Rok 
1910-ty zaznacza się już produkcyą 1320
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tonn skoncentrowanych rud wolframo
wych, przyczem należy tu zaznaczyć, że 
dostarczanie rud wolframowych je s t  głó
wnie zadaniem północnej Australii, po
łudniowa zaś, Tasmania i Nowa Zelandya 
produkują nader małe ilości wolframu.

Na drugiem miejscu co do obfitości 
rud wolframowych musimy niezaprzecze- 
nie postawić Stany Zjednoczone, które 
przemysł ten koncentrują głównie w Co
lorado i w Aryzonie. Dość obfite pokłady 
hiibnerytu spotykamy także we wschod
niej Nevadzie. Wreszcie Kalifornia i Mon
tana przyczyniają się również do powię
kszenia ogólnej produkcyi Ameryki pół
nocnej, która w roku 1910 wynosiła już 
1540 tonn rud, mniej jednakże w wol
fram bogatych niż australijskie. Wogóle 
Ameryka północna, podobnie jak  Austra
lia, obfituje ogólnie w rudy wolframowe, 
o czem świadczą liczne pokłady, odkry
wane ciągle, np. świeżo w stanie W a
szyngton. Ameryka południowa z Ar
gentyną, Boliwią i Brazylią południową 
na pierwszem miejscu, dała w 1910 ro
ku—1080 tonn. Wreszcie Indye brytań- 
skie i Japonia dostarczyły w 1910 roku 
do 120 tonn rud wolframowych.

W Europie bogactwem wolframu wy
różnia się przedewszystkiem Portugalia, 
której przyszłość na tem polu zapowiada 
się doskonale, gdyż już w 1910 roku li
czne'jej pokłady dały 1200 tonn rud te
go metalu.

Hiszpania, posiadająca również pokła
dy rud wolframowych w kilku prowin- 
cyach, jak  Cordoba, Salamanka, Galicia, 
Pontevedra i t. d., dawniej lepiej umiała 
bogactwa swe wyzyskiwać. Obecnie prze
mysł wolframowy podupadł tam znacz
nie, o czem świadczy zmniejszona pro
dukcya 1910 roku, dochodząca zaledwie 
240 tonn. Małych ilości wolframu dostar
czają w Europie także Austrya i Niem
cy; wreszcie Anglia z kopalni cyny w 
Kornwalii dała w 1910 r. 480 tonn rud 
wolframowych.

Razem produkcya ogólna rud wolfra
mowych wynosiła w 1910 roku około 
6 000 t. rud wysoce skoncentrowanych, 
chociaż niewątpliwie, uwzględniając bo
gactwa kopalń amerykańskich i austra

lijskich, w razie większego zażądania wol
framu i intensywniejszej pracy, ogólna 
produkcya dałaby się zapewne powię
kszyć aż do 20 000 tonn rocznie.

Rzecz prosta, że rudy wolframowe, do
bywane w różnych kopalniach, mają 
skład bardzo różny, a tem samem i ró 
żną wartość. Zazwyczaj wartość rudy 
oblicza się według ilości procentowej 
trójtlenku wolframu. 1 kg  rudy wolfra
mowej, skoncentrowanej mniej więcej do 
60°/o zawartości W 03, kosztuje 3 — 4 
marek.

Również i cena metalu czystego podle
ga licznym wahaniom i zmienia się pra
wie co roku. Pospolicie cena 1 kg  wol
framu, w postaci, używanej do fabryka- 
cyi stali, nie przekracza 6 — 8 mk; do 
sporządzania nitki wolframowej do lamp 
elektrycznych używa się zazwyczaj wol
framu droższego, bo dokładniej oczysz
czonego. 1 kg  takiego produktu kosztuje 
już 80 marek, cena zaś tej samej ilości 
wolframu najczystszego, otrzymanego na 
drodze elektrolitycznej, dochodzi aż do 
600 mk.

Rzecz prosta, że w przemyśle poprze
staje się zazwyczaj na wolframie, wpraw
dzie nie tak  doskonale czystym, ale za 
to, jak  widać z tego, co wyżej powie
dziano, bez porównania tańszym.

Względna taniość wolframu w połącze
niu z obfitością jego rud w przyrodzie 
zwróciła wkrótce uwagę ogółu na ten, 
dotąd niezbyt dokładnie zbadany, metal. 
Zwolna poznano liczne zalety wolframu, 
jak  bardzo wysoki punkt topliwości, wiel
ki ciężar właściwy, niezwykłą twardość, 
wytrzymałość na kwasy i zdolność uszla
chetniania w stopach innych metali, 
a badania te ugruntowały raz na zawsze 
znaczenie wolframu w przemyśle.

Weźmy np. pod uwagę pierwszą z wy
żej wymienionych własności wolframu, 
t. j. jego bardzo wysoki punkt topienia, 
który leży o 1 000°C wyżej ód punktu 
topliwości platyny, a zatem około 2 800—
2 850°C. Jest to już temperatura, w któ
rej nietylko metale, ale nawet kwarc 
i kwas krzemowy, ciała, uważane przez 
nas za prototypy trudnej topliwości, roz
pływają się w ciecze, podobne do wody.
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Jedynym współzawodnikiem wolframu 
może tu być tylko węgiel, w szczególno
ści grafit, chociaż wolfram i od węgla 
wyróżnia się korzystnie tem, że nie su- 
blimuje się tak łatwo w temperaturze 
białego żaru.

Otóż z tej właśnie zalety wolframu 
skorzystano niedawno w celu fabrykacyi 
lamp elektrycznych, w których użycie 
nitki wolframowej w miejsce pręta wę
glowego lub nitki z innych metali oka
zało się znacznie ekonomiczniejszem. Jak 
wiadomo bowiem wydajność promieni 
świecących wzrasta z dwunastą potęgą 
temperatury, czyli, że im wyższa jest 
temperatura, tem większa część dopro
wadzonego ciepła zużywa się na wytwo
rzenie promieni świecących. W prądzie 
elektrycznym posiadamy obecnie nader 
dogodny środek, pozwalający nam zwię
kszać stopień ciepła, aż do temperatury, 
jaką przedmiot ogrzewany może znieść 
wogóle. Rzecz prosta, że nitka wolfra
mowa, która żarzy się jeszcze w tempe
raturze około 2 500°C, będzie dawała zna
cznie silniejsze efekty świetlne, niż prę
cik węglowy, skutkiem łatwej sublima* 
cyi żarzący się najlepiej około l 500 — 
1 600°C.

I na tem właśnie polega ekonomia 
lamp wolframowych, które, dając światło 
o tej samej intensywności, zużywają 
znacznie mniej prądu elektrycznego niż 
lampy węglowe.

To też obecnie produkcyę lamp elek
trycznych z nitką wolframową możemy 
liczyć rocznie na 100 milionów sztuk. 
Do rozpowszechnienia lamp wolframo
wych przyczyniają się w znacznej mie
rze oprócz wysokiego punktu topliwości 
inne nie mniej cenne własności chemicz
ne i fizyczne wolframu, jak  wielka ła
twość redukcyi kwasów, a przedewszyst- 
kiem tlenków, które podczas wyżarzania 
cienkiej nitki wolframowej powstają czę
sto na jej powierzchni, oraz zdolność 
tworzenia mieszanin lub stopów plastycz
nych, nadających się do wyciągania 
w druty lub nitki.

Taniość materyału, z którego się fa
brykują nitki wolframowe do wyrobu 
lamp elektrycznych, nie ma wszakże po

ważniejszego znaczenia, wobec okolicz
ności, że 1 kg wolframu wystarcza teore
tycznie na 50 - 6 0  000 lamp.

W fabrykacyi nitki wolframowej wot 
góle rozróżniamy dwa główne sposoby: 
system wyciągania drutów, używany 
przez firmę Siemens i Halske, a dający 
lampy, zwane ,,Wotan“, oraz system wy
ciskania nitek z plastycznej masy przez 
drobne otworki, według którego pracują 
liczne inne fabryki lamp elektrycznych.

Pierwsza z wyżej wymienionych me
tod polega na sporządzaniu ciągliwej 
mieszaniny najczystszego niklu i wolfra
mu, zawierających do 80$ W. Nie jest 
to zupełny stop, ale raczej masa, tak 
otrzymana, zawiera trzy składniki: czy
sty wolfram, czysty nikiel i eutektyczną 
mieszaninę obu metali. Z tej ciągliwej 
mieszaniny sporządza się pręciki, długo
ści 20— 80 m m  o przekroju zaś 1—2 m m, 
które ogrzewa się w piecu elektrycz
nym zwolna aż do temperatury 1 400°. 
Wówczas, stop przyjmuje jednolitą bar
wę, srebrzysto-białą i daje się łatwo wy
ciągać w cieniutkie druciki, długości 
wielu setek kilometrów. Ale na tem jesz
cze nie koniec procesu. Nitki te stapia 
się z grubszym drutem, doprowadzają
cym prąd elektryczny i pod szklanym 
dzwonem w próżni wystawia się je  na 
działanie silnego prądu. Rozgrzewają się 
one wówczas aż do temperatury 2 600°C, 
w której nikiel ulatnia się zupełnie, 
a czysty wolfram zostaje w postaci cie
niutkiej, nieco kruchej nitki, używanej 
wprost do lamp elektrycznych.

Tak przedstawia się zatem w krótkich 
słowach proces fabrykacyi nitki wolfra
mowej według systemu, używanego przez 
firmę Siemensa i Halskego. Wszystkie 
inne fabryki lamp elektrycznych postę
pują według metody, polegającej na wy
ciskaniu zapomocą tłoka cieniutkich ni
tek przez drobne otworki. Rozróżniamy 
i tu jednak dwa sposoby, które aczkol
wiek zdążają do jednego celu, aby wol
fram przeprowadzić w formę plastyczną, 
zdatną do fabrykacyi nitek, różnią się 
jednak między sobą w szczegółach.

Jedna z meted posługuje się rozmaite- 
mi lepkiemi środkami spajającemi woi-
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fram, jak  celoidyna w octanie amylo- 
wym, tragant i t. p. Wolfram, dokład
nie sproszkowany, miesza się z niemi
1 ugniata tę masę między dwoma wal
cami tak długo, aż przyjmie konsysten- 
cyę asfaltu. Następnie wkłada się ją  do 
cylindra, zamkniętego dyamentem z prze
wierconym w nim otworkiem i pod zna- 
cznem ciśnieniem tłoka wyciska się przez 
ten mały otwór cieniutkie niteczki, k tó
re wyglądają jak  kreski ołówkiem na 
papierze znaczone. Stajemy teraz jednak 
wobec ważnej kwestyi usunięcia owych 
środków, wolfram spajających, które 
w czasie wyprażania nitki mogłyby po 
zwęgleniu dawać z wolframem węgliki 
ó znacznie niższym punkcie topliwości, 
a tem samem obniżać siłę świetlną lampy.

Aby więc usunąć dokładnie nawet naj
mniejsze ślady węgla z nitki, po wstęp- 
nem wyprażeniu, stosuje się proces „for
mowaniem^ zwany. Proces ten polega 
na własności węgla tworzenia z azotem 
w wysokiej temperaturze cyanu. Nitki 
więc wolframowe umieszcza się pod dzwo
nem w atmosferze amoniaku i przepro
wadza się przez nie silny prąd elektrycz
ny, który podnosi temperaturę aż do
2 500°. Amoniak wówczas rozkłada się 
na swe składniki, z których wodór re 
dukuje resztki tlenków wolframu, powsta
łych na powierzchni nitki wolframowej, 
a azot ślady węgla wiąże na cyan.

Drugą metodą, posługującą się również 
zasadą wyciskania nitek z plastycznej 
masy, jest system, wprowadzony przez 
Kuila, który zasadniczo polega na łatwo
ści, z jaką  wolfram przechodzi w stan 
koloidalny. Wystarcza bowiem w tym 
celu metal po redukcyi pyłkiem cynko
wym lub wodorem, traktować kwasami, 
albo ługami, aby potem przez strącenie 
jakimś łatwolotnym elektrolitem, wy
dzielić gel w postaci plastycznej i mięk
kiej. Gel ten po odfiltrowaniu i wymy
ciu przez ugniatanie doprowadza się do 
pożądanej konsystencyi, a „pasta", tak 
otrzymana, je s t  czarna jak smoła, pla
styczna i daje się urabiać dowolnie. Ni
tki, z niej wyciskane, nie zawierają więc 
żadnych obcych domieszek, ani śladów 
węgla, mimo to wyżarza się je  jednak

w wysokiej temperaturze, gdyż dopiero 
wtedy przyjmują krystaliczną strukturę 
i przewodzą dobrze prąd elektryczny.

Wogóle system Kuila przez nadzwy
czajną prostotę i kompletny brak węgla, 
tak szkodliwie na wartość nitek wolfra
mowych oddziaływającego, obudził od- 
razu wielkie zainteresowanie i bardzo 
daleko sięgające nadzieje. Obecnie coraz 
częściej pojawiają się próby, zdążające 
do przeprowadzenia czystego wolframu 
w formę plastyczną, lub ciągliwą, co 
zwłaszcza przez redukcyę tlenków wol
framu daje się po części urzeczywistnić.

Wydzielony przez redukcyę wrodorem 
lub pyłkiem cynkowym wolfram przed
stawia subtelną, czarną, do sadzy podo
bną, masę i posiada poniekąd pewne wła
sności plastyczne, na co zresztą sposób 
traktowania i odpowiednia temperatura 
wpływają również w znacznym stopniu, 
W  Ameryce przedsięwzięto cały szereg 
prób, aby czysty, metaliczny, wolfram 
wyciągać w cienkie druty, ale dotych
czas usiłowania te nie przyniosły zupeł
nie pewnych rezultatów.

D r. Ludom ira Biegańska.

(Dok. nast.).

Profesor A. G. NATHORST.

O ZN A C ZEN IU  F L O R Y  K O P A L N E J 
O K O LIC P O D B IE G U N O W Y C H  JA 

KO W SK A ŹN IK A  K L IM A T Ó W  
G E O L O G IC Z N Y C H  ł).

Z pomiędzy zagadnień, które zawsze 
na myśl przychodzą podczas badań ge
ologicznych w okolicach arktycznyclu

i) Odczyt w ygłoszony na XI Zjeżdzie Mię 
dzynarodowym  Geologów w  Stockholmie 25 
sierpnia 1910' roku p. t. „Sur la valeur des flores 
fossiles des regions aretiąues coname preuve des 
climats góologiques“. Drukiem ogłoszony w spra^ 
wozd. X I Międzyn. Zjazdu Geol., Stockholm ' 
1911. Przekład angielski w „Geolog. Slagazin“. 
t. V III. Sir. 217—225, 1911.
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zagadnienie klimatów przeszłości szcze
gólne budzi zajęcie. Przeciwieństwo po
między teraźniejszością a przeszłością, 
je s t  tutaj daleko bardziej uderzające niż 
w jakiejkolwiek innej strefie. Pod po
krywą lodu i śniegu, na wybrzeżu mo
rza północnego, znajdują się np. duże 
korale wśród warstw systemu węglowe
go, albo też szczątki gadów, amonitów 
i łodzikowatych w pokładach tryasowych. 
Lecz jeśli zwrócimy uwagę na niezwy
kłe bogactwo dzisiejszej fauny bezkrę
gowej w morzach północnych, jeśli przy
pomnimy sobie te olbrzymie walenie, 
które w tych morzach znajdują odpo
wiednie warunki do życia, można zadać 
sobie pytanie, czy nie błędny jest wnio
sek, oparty na powyżej wzmiankowanem 
występowaniu skamieniałości, że dawniej 
klimat był łagodniejszy niż dzisiaj. Czyż 
nie przeoczalibyśmy twórczej siły życia, 
gdybyśmy sobie wryobrażali, że wśród 
gadów, amonitów', łodzików nie mógł się 
rozwinąć żaden gatunek przystosowany 
do życia w morzu polarnem?

Gdyby zginął renifer i wół piżmowy, 
to któżby przypuszczał, że te zwierzęta 
mogły żywić się tylko skąpą roślinnością 
wysokich, około 80 stopnia szerokości, 
okolic polarnych? Albo ktoby mógł so
bie wyobrazić, że takie olbrzymy jak 
mamut i nosorożec włochaty mogły zna- 
leść dostateczną żywność w ubogiej flo
rze tundr lub lasów iglastych. Takie 
przykłady uczą ostrożności; a z pewno
ścią niema żadnego zagadnienia, którego 
rozwiązanie wymagałoby takiej ostrożno
ści, ja k  wnioskowanie na podstawie nie
gdyś żyjących faun o warunkach klima
tycznych, w których one żyły.

Z równą słusznością ta uwaga stosuje 
się także do flory. Jakkolwiek dzisiaj 
sagowce (Cycadeae) występują tylko 
w okolicach gorących, byłoby błędem na 
tej podstawie sądzić że i Cycadophyla 
ubiegłych czasów żyły zawsze tylko w po
dobnych warunkach. Przeciwnie, musi
my przypuszczać, że podczas epoki mp- 
zozoicznej, gdy te rośliny występowały 
najobficiej, z pewnością znalazłyby się 
różne gatunki, któreby się przystosowały 
do klimatu alpejskiego, gdyby taki wte

dy istniał. A jeśli, od tego czasu, różni
cowanie klimatów zaczęło się dawać od
czuwać, byłoby znowu niedocenieniem 
twórczej sity życia, gdybyśmy sądzili, że 
żaden z gatunków Cykadofllów nie był 
zdolny przystosować się do umiarkowa
nego klimatu okolic polarnych. Te same 
trudności spotykamy nawet wtedy, gdy 
zajmujemy się roślinami okresu trzecio
rzędowego, wśród których znajdują się 
dziś jeszcze żyjące rodzaje. Nasz zwy
kły jałowiec (Juniperus communis Lin.), 
który w Europie północnej żyje daleko, 
aż na przylądku Północnym, na półkuli 
wschodniej pod szerokością 20—25 prze
kracza północną granicę nietylko innych 
gatunków tego rodzaju, lecz nawet całej 
rodziny cyprysowatych (Cupressineae). 
Gdybyśmy teraz sobie wyobrazili, że j a 
łowiec zaginął, to o warunkach w któ
rych on żył wnioskowalibyśmy na pod
stawie innych gatunków tego rodzaju. 
I w następstwie tego sądzilibyśmy, że 
on żył w klimacie znacznie cieplejszym, 
niż to jest w rzeczywistości. Nawet tru- 
dnoby było wyobrazić sobie, że mamy 
do czynienia z rośliną, przystosowaną do 
życia nietylko w klimacie umiarkowa
nym, lecz nawet w polarnym. (Na za- 
chodniem wybrzeżu Grenlandyi jałowiec 
sięga prawie do 64-go stopnia szerokości).

Te przykłady nawołują do ostrożności; 
a przedmiot wymaga rozsądku i rozwagi. 
Lecz jeśli nawet jest koniecznem poczy
nić pewne zastrzeżenia, gdy na podsta
wie charakteru roślin kopalnych dążymy 
do odtworzenia właściwości dawniejszych 
klimatów okolic arktycznych, to przynaj
mniej o tem jednem wątpić nie można,

1 że one były znacznie cieplejsze niż w cza
sach obecnych. Trudność wytłumacze
nia tego faktu, zwłaszcza gdy zwrócimy 
uwagę na długość nocy zimowych, jest 
bezwątpienia przyczyną, że wielu uczo
nych omija to pytanie, zamiast zająć się 
jego rozwiązaniem. A jestto rzeczywi
ście omijaniem pytania, jeśli się bez
względnie twierdzi, że szczątki roślinne, 
na których Heer oparł swą teoryę da
wnych klimatów polarnych, zostały do 
tych miejsc, gdzie je  znajdujemy, przy- 

! niesione przez prądy morskie.
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Bez wątpienia, woda może nawet na bar
dzo znaczne odległości przenosić szczątki 
roślinne bez ich zniszczenia, ale pod wa
runkiem, że unosi je w głębokości dosta
tecznej do uniknięcia wpływu ruchów 
górnych warstw wody. Gdy Agassiz zaj
mował się badaniem dna morskiego na 
wybrzeżach Ameryki, odkrył, że dno mor
skie — często do głębokości około 3 000 
metrów — jest pokryte szczątkami ro- 
ślinnemi, jak  drzewo, gałęzie, liście, na
siona i owoce we wszystkich stadyach 
rozkładu. W niektórych miejscach szcząt
ki te były dość obficie nagromadzone 
jeszcze w odległości 1100 do 1200 km 
od brzegu. Odległość ta odpowiada około 
10 stopniom szerokości geograficznej. 
Jestto więc dowodem, że szczątki roślin
ne mogą być przeniesione nawet na bar
dzo znaczne odległości. Lecz to stosuje 
się tylko do osadów morskich; jeżeli 
idzie o osady słodkowodne, to podany 
przykład je s t  bez znaczenia.

Mimo to jednak można przypuszczać, 
że rzeka, płynąca w kierunku południko
wym z południa na północ, mogła unosić 
liście lub inne części roślin z okolic po
łudniowych i osadzać je jużto wśród osa
dów swego koryta, jużto w jeziorze, przez 
które przepływała, lub wreszcie wśród 
osadów swej delty. Jestto możliwość, 
której pomijać niewolno, lecz z drugiej 
strony niemożna tego uważać za nie
zbity pewnik, gdyż nie wiemy, o ile zga
dza się w tym przypadku z rzeczywi
stością.

Jest dziecinną igraszką starać się wy
ciągać jakieś wnioski, dotyczące dawniej
szych klimatów w okolicach bieguno
wych, przedtem, nim się dokładnie pozna 
pochodzenie osadów, w których dane ro
śliny kopalne zostały znalezione. Należy 
więc przedewszystkiem odpowiedzieć na 
pytanie: Czy rośliny żyły w pobliżu osa
dów, w których je znajdujemy, czy też 
zostały przyniesione z bardzo odległych 
krain? Jestto  zagadnienie, które spró
bujemy tutaj rozwiązać przez podanie 
krótkiego zestawienia najważniejszych 
warstw, zawierających fiorę kopalną 
w okolicach biegunowych.

Znane są na Wyspach Niedźwiedzich 
(Bear Island) i Ellesmere Land niezwy
kle bogate w szczątki roślinne warstwy 
systemu dewońskiego. Na wyspach Nie
dźwiedzich rośliny kopalne znajdują się 
wśród seryi warstw, która zawiera tak
że wiele warstewek węgla. Pod węglem, 
który składa się głównie z kory i pni 
Bothrodendron, występują, jak  i gdziein
dziej, warstwy bitumiczne zawierające 
korzenie, a z tego wynika, że rośliny, 
o których mowa, żyły przynajmniej 
w części w tem samem miejscu, w któ
re m je znajdujemy. Wykazano to na 
podstawie takich samych właściwości ro
ślin kopalnych, zarówno dla warstw star
szych, z Archaeopteris fimbriata Nath., 
jak  i dla młodszych, z Pseudobornia ur- 
sina Nath. Ten ostatni gatunek znaj
duje się tu  jużto jako wielkie pnie, już- 
też jako małe gałązki o kilku zaledwie 
milimetrach średnicy, na których znaj
dują się jeszcze bardzo delikatne, prawie 
błoniaste listki. Na tej podstawie opie
ramy pewność, że nie może być mowy
0 pochodzeniu tych roślin z dalekich oko
lic. Materyały nie są tu przesortowane; 
widzimy bezładną mieszaninę większych
1 mniejszych gałęzi, a doskonałe zacho
wanie ich delikatnych listeczków dowo
dnie świadczy o tem, że nie podlegały 
one długiemu transportowi. To samo sto
suje się także do Archaeopteris fimbria
ta. Pokłady węgla, iły z korzeniami 
i niezmienione właściwości części nad
ziemnych wszystko to prowadzi do tego 
samego wniosku, mianowicie, że mamy 
tu do czynienia z florą, która, przynaj
mniej w części, żyła w tem samem miej
scu, w którem została znaleziona.

Do tego samego wniosku, jak  to już 
zaznaczyłem w moim opisie flory dewoń- 
skiej, dochodzimy i na wyspie Ellesmere 
Land, i je s t  zbytecznem zapuszczać się 
w dalsze szczegóły.

Utwory kulmowe, dostarczające roślin 
kopalnych, znane są w okolicach pod
biegunowych ze Spitzbergu, z północne
go wybrzeża Grenlandyi i prawdopodob
nie także z południowej części wyspy 
Melville w północnym archipelagu Ame
ryki.
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Tutaj będziemy się zajmowali tylko 
florą ze Spitzbergu, a tylko mimochodem 
zaznaczymy, że flora kulmowa, odkryta 
przez ekspedycyę duńską w północno- 
wschodniej Grenlandyi pod 81° szeroko
ści, składa się prawie z tych samych ga
tunków, co flora ze Spitzbergu. Tę ostat
nią spotykano w wielu miejscowościach 
powyżej 79° szer.; odznacza się ona obec
nością Stigmaryj, których jeszcze nie 
poodrywane korzenie przybyszowe (ap- 
pendices) rozchodzą się promienisto we 
wszystkich kierunkach i przenikają aż 
pod iły. Także i w innych miejscach 
możemy widzieć Stigmarye in situ co 
niezbicie dowodzi faktu, że rośliny te 
żyły w tem miejscu, w którem je  znaj
dujemy. Pnie Lepidodendronów tutaj 
znajdowane mają najmniej 40 cm, śred
nicy. Byłoby zbytecznem podawać wię
cej przykładów, gdyż niepodobna wątpić 
0 tem, że rośliny kulmowe żyły albo 
w tem samem miejscu, w którem je znaj
dujemy, albo też w najbliższem sąsiedz
twie.

Nieco inaczej ma się rzecz z roślinami 
tryasowemi ze Spitzbergu i Grenlandyi 
wschodniej. Pióra ta należy do piętra 
retyckiego, a zawiera rozmaite gatunki 
z rodzajów Pterophyllum, Podoramites, 
Cladophlebis i t. d. Na Spitzbergu znaj
dujemy je jeszcze pod 78° szer. półn. 
Ani tu, ani w Grenlandyi wschodniej, 
gdzie widzimy je między 70 a 71° szer. 
półn., nie występują one w towarzystwie 
pokładów węglowych, jakkolwiek sposób 
■występowania ich w Grenlandyi wska
zuje, że w żadnym razie nie dostały się 
tu one z bardzo wielkich odległości. Cho
ciaż nie widziano tu  jeszcze niewątpli
wie skamieniałości morskich w towa
rzystwie roślin, to jednak nie wiemy do
kładnie, czy pokłady tryasowe z roślina
mi ze Spitzbergu są pochodzenia lądo
wego czy morskiego.

Tłum. B . Bujalski..

(Dok. nast.).

F. D O F L E IN .

S T A N O W IS K O  NAUKI W S P Ó Ł 
C Z E SN E J W O B E C  D A R W IN O W 

SKIEJ T E O R Y I DOBORU.

(Dokończenie).

Każdy jednak postęp badań doświad
czalnych zmienia stanowisko nauki w sto
sunku do uniwersalnych teoryj descen- 
dencyi. Rozwój poznania postępuje na
przód po drodze zygzakowatej. Wyniki 
ścisłych badań zdają się sprzyjać to je 
dnej, to drugiej z teoryj ogólnych; czę
sto również okazuje się, że dokładne zba
danie faktów dostarcza nowych poglą
dów na stosunki, poglądów, do których^ 
by się nigdy nie doszło na drodze czysto 
rozumowej, logicznej pracy. I tak war
tość uniwersalnych teoryj obniża się co
raz bardziej na korzyść specyalnych hy^ 
potez roboczych, hypotez tymczasowych, 
wystawionych dla opracowania częścio
wych kwestyj teoryi ewolucyi.

Należy teraz zbadać, jaki wpływ na 
nasze poglądy na podstawy darwinow
skiej teoryi doboru wywarły badania 
najnowsze: czego nas uczą ścisłe poszu
kiwania lat ostatnich nad zmiennością 
i dziedzicznością, nad walką o byt i do
borem najlepiej przystosowanych?

O zmienności i dziedziczności słyszeli
śmy dużo w odczytach kolegów Gold- 
schmidta, Semona i Kammerera J), Za
stosujmy tylko to, cośmy tam usłyszeli, 
do selekcyonizmu a dojdziemy do nastę
pujących wniosków:

Zmienność form, którą Darwin przyjął 
za podstawę swej. teoryi doboru natural
nego, istnieje rzeczywiście. Istnieją od
miany, występujące „spontanicznie”, a 
przenoszące się dziedzicznie na potom
stwo. Darwin sam liczył się zawsze tyl-

J) Prócz wspomnianego wyżej odczytu Gold- 
schmidta, w ygłosili jeszcze, między innemi, od
czyty; Semon „Czy cechy nabyte są dziedzicz
ne?" i Kammerer „Doświadczenia hodowlane do 
teoryi rozwoju". (Przyp. tłum.).
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ko ż odmianami dziedzicznemi. W now
szych jednak dopiero czasach wykazano, 
że zwykła zmienność fluktuacyjna z re
guły nie jest dziedziczna, nie może więc 
służyć za podstawę do powstania nowe
go gatunku. Jednak czasami zmiany, 
podobne zupełnie do zwykłych, mogą się 
okazać dziedzicznemi. Obok nich wystę
pują szczególnie uderzające, silnie od 
form macierzystych odbiegające odmia
ny dziedziczne: mutacye. Te to odmiany 
przedstawiają bardzo dogodny materyał 
dla doboru naturalnego, tak, jak  w do
świadczeniu są one materyałem, dają
cym zupełnie pewne rezultaty doboru 
sztucznego.

Nawet świeżo zbadane prawa krzyżo
wania zdają się sprzyjać powstawaniu 
nowych lorm podług zasad Darwina. Da- 
venport niedawno wykazał fakt, że w 
mendlowaniu cechy progresywne (a więc 
oznaczające postęp) są z reguły cechami 
dominującemi. Dane te jednak zostały 
z innej strony zakwestyonowane.

Naogół więc biorąc, wyniki współcze
snej nauki o zmienności i dziedziczności 
są przychylne nauce Darwina.

Drugim czynnikiem teoryi Darwina 
je s t  walka o byt. Wyrażenie to dało po
wód do wielu napaści i nieporozumień. 
Dla spokojnie jednak rozumującego czło
wieka nie może być żadnych wątpliwo
ści co do tego, co Darwin rozumiał przez 
„walkę o by t“. Oznaczał on przez to 
ogół czynników, których działalności pod
dany je s t  osobnik, mogących wpływać 
zgubnie na jego egzystencyę.

Że walka o byt jest potęgą czynną, 
o tem każdy codziennie może się prze
konać; dlatego też nie były potrzebne 
żadne specyalne nad nią badania. W pe
wnych jednak określonych przypadkach 
zostały wygłoszone wątpliwości, wskutek 
czego okazało się koniecznem przepro
wadzenie badań ścisłych.

Tak np. zaprzeczano, aby ptaki owa- 
dożerne i inne zwierzęta chwytały i po
żerały motyle w większych ilościach. 
Ponieważ jednak specyalnie teorye na
śladownictwa (mimicry) wychodziły z za
łożenia. że wśród motyli, często naśladu
jących barwy i kształty przedmiotów,

musi zachodzić intensywny dobór z racyi 
wrogów, obdarzonych dobrym wzrokiem, 
wątpliwości te posiadały pewną wagę. 
Nowsze poszukiwania nie pozwalają wąt
pić, że w walce motyli o byt wrogowie 
z dobrym wzrokiem odgrywają rolę wa
żną: ptaki, ważki owadożerne, prosto- 
skrzydłe, dwuskrzydłe, gady i ssaki. Na
ogół biorąc, dla każdego gatunku zwie
rzęcego, którego biologię dokładniej po
znamy, znajdujemy specyalne niszczące 
czynniki, tak złożone i wielostronne, jak 
same sposoby życia zwierząt.

Inną jest rzeczą pytanie, czy walka 
o byt prowadzi do doboru. Często twier
dzono, że działanie jej jest bezwyborowe. 
Tu posiadamy pewną liczbę badań, do
wodzących w sposób ścisły istnienia do
boru w określonych kierunkach:

Każdy ogrodnik np. zna z doświadcze
nia wpływ chłodu na młode rośliny; mro
zy wiosenne nierzadko uśmiercają więk
szość na zagonie posianych roślin, pozo
stawiając tylko kilka egzemplaray. Te 
ostatnie zapewne nie z powoda zalet sta
nowiska zostały wybrane do dalszego ży
cia, lecz wskutek właściwości swej kon- 
stytucyi. Jeżeli będą one mogły prze
nieść te cechy na swe potomstwo, to 
w ten sposób przez dobór może powstać 
rasa wytrzymała na zmiany klimatyczne. 
Darwin robił nawet w tym kierunku do
świadczenia nad bobem.

Bumbus w Ameryce północnej obser
wował nadzwyczaj ciekawe fakty, prze
mawiające na korzyść działania doboru 
w określonym kierunku. W okolicach 
Nowej Anglii grad zabił podczas burzy 
136 wróbli. Zostały one starannie ze
brane, zbadane i zmierzone. Następnie za
bito wielką ilość wróbli w tej samej oko
licy i przeprowadzono dokładną statysty
kę ich zmienności. Otrzymano, jak zwy
kle, krzywe zmienności dla każdej zba
danej cechy, jak  długość ogona, skrzy
deł, wymiary dzioba; krzywe te wyka
zały, że większość w tej okolicy żyją
cych wróbli posiada średnie wymiary 
tych organów, gdyż tylko niewiele osob
ników posiadało szczególnie długie lub 
krótkie ogony, skrzydła, dzioby. Po po
równaniu ż niemi 136 wróbli zabitych
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przez burzę stwierdzono, że te ostanie 
bez wyjątku były odmianami krańcowe- 
mi, czyli należały do osobników obdarzo
nych szczególnie krótkiemi lub długiemi 
ogonami, skrzydłami, dziobami.

Tu więc burza działała selektywnie, 
utrzymując przy życiu tylko zwierzęta, 
najbardziej zbliżające się do oczywiście 
pożytecznej średniej danych cech.

We Włoszech Cesnola robił doświad
czenia nad rozpowszechnioną w strefie 
śródziemnomorskiej modliszką, Mantis 
religiosa. Ten podobny do pasikonika 
owad karmi się innemi owadami, na któ
re czatuje bez ruchu, zamykając szybko 
swe pokryte kolcami drapieżne kończy
ny nad przysiadającemi w pobliżu ofia
rami. Jak  wiele czatujących zwierząt, 
modliszka posiada ubarwienie ochronne; 
podobne je s t  ono do barwy podłoża, 
przez co owad staje się mniej widocz
nym tak dla swych ofiar, jak i dla swych 
własnych wrogów. Występuje on jednak 
w dwu odmianach—brunatnej i zielonej. 
Odmianę brunatną spotyka się głównie 
wśród suchych, zieloną wśród zielonych 
roślin. Gdzie jedna z nich przez swe 
ubarwienie jest chroniona, tam druga, 
odcinając się jaskrawo od podłoża, jest 
narażona na niebezpieczeństwo — przy
najmniej takby było, gdyby prześladow
cą ich był człowiek. Pytanie, czy dzia
łające w przyrodzie czynniki postępują 
w ten sam sposób, jakby to on robił?

Cesnola starał się pytanie to rozstrzy
gnąć, poddając działaniu doboru natural
nego sporą ilość modliszek brunatnych 
i zielonych po połowie każdej z tych od
mian na podobnem do niej, po połowie 
zaś na odmiennem podłożu. Uskutecznił 
to, przywiązując cienkiemi jedwabnemi 
nićmi część osobników zielonej odmiany 
na zielonych, część zaś na brunatnych 
roślinach. W ten sam sposób postąpił 
z osobnikami brunatnemi.

Wrogami modliszek, działającemi 
w danym przypadku jako czynniki dobo
ru, były ptaki owadożerne, które wkrót
ce odkryły i pożarły większość osobni
ków, umieszczonych na podłożu nieodpo- 
wiedniem, gdy tymczasem osobniki przy
wiązane na podłożu podobnem do nich

rzeczywiście wskutek ochronnego podo
bieństwa zostały po większej części przy 
życiu.

Zupełnie podobne doświadczenia zro
bili w Anglii Poulton i Saunders z po- 
czwarkami Vanessa urticae. Porozkła
dali oni 600 sztuk tych bardzo zmien
nych pod względem barwy poczwarek 
rusałki pokrzywnika na najrozmaitszych 
miejscach, murach, płotach, częściach ro
ślin i t. p,, i stwierdzili, że poczwarki 
umieszczone na podłożu o podobnej bar
wie znacznie dłużej uchodziły uwadze 
wrogów, aniżeli na podłożu o barwie od
miennej. Podobieństwo więc daje rzeczy
wiście ochronę przeciw czynnikom dobo
ru, sprawiając przez to zwiększenie się 
procentu motyli rozwiniętych z poczwa
rek o barwie ochronnej, w stosunku do 
wyrosłych z poczwarek pozbawionych 
ochrony.

Z doświadczeń powyższych wyciągamy 
dwa wnioski: popierwsze, że intensywna 
walka o byt odbywa się rzeczywiście 
i podrugie, że działanie jej jest selek
tywne; dobór działa w pewnych określo
nych kierunkach, prowadząc w ten spo
sób do utrzymania lepiej przystosowa
nych osobników. Tem samem wniosek, 
który zresztą możemy również wycią
gnąć z obserwacyi stosunków w przyro
dzie, zyskuje na pewności: dobór w wal
ce o byt wywiera ogromny wpływ na 
gatunki. Conaj mniej wpływ ten jest 
konserwatywny. Dobór wywiera wpływ 
decydujący na to, że obecnie żyjące ga
tunki zwierzęce tak mało wykazują skłon
ności do zmiany. Temu nikt z pewnością 
nie zaprzeczy.

Gdy przez spontaniczną zmienność wy
stąpią w jakim gatunku szczególnie abe- 
racyjne formy, wykazują one zwykle nie
zdolność do walki o byt; zostają szybko 
wytępione, jak  to możemy skonstatować 
przedewszystkiem na potwornościach, al- 
binizmie, olbrzymim lub karłowatym 
wzroście. Gdy się zjawią np. na wolno
ści białe myszy, to znikną najpóźniej po 
kilku pokoleniach, o ile wogóle osiągną 
dojrzałość płciową i możność rozmnaża
nia się; w hodowli sztucznej jednak da
ją  się rozmnażać nieograniczenie.
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Działanie więc konserwatywne doboru 
na istniejące obecnie gatunki je s t  nie
zaprzeczone.

Czy jednak tak samo musimy uznać 
potęgę doboru w t-worzeniu się form no
wych? Jeżeli dobór usuwa osobniki ze 
zboczeniami, to jak  można go wogóle 
rozpatrywać jako czynnik tworzący coś 
nowego?

Darwin oddawna przyjął, że dobór 
przedewszystkiem działa podczas rozwoju 
form organicznych wtedy, gdy występo
wanie nowych odmian zbiega się ze 
zmianami w warunkach życia gatunku. 
Jeżeli zmiana jest tego rodzaju, że nowa 
odmiana będzie „lepiej przystosowana11 
do warunków — będzie się ona silniej 
rozmnażała. Logika tego rozumowania 
jest niezaprzeczona, trudno jest jednak 
dowody takiego zbiegu na żyjącym świe- 
cie organicznym zaobserwować. Tem- 
bardziej więc je s t  ciekawe, że w ostat
nich latach zanotowano parę przypadków, 
przemawiających bardzo na korzyść wy
stępowania takiego zbiegu i jego działa
nia w przetwarzaniu gatunków.

Jameson obserwował na małej piasz
czystej wysepce zatoki dublińskiej od
mianę myszy, przystosowaną w wyso
kim stopniu do barwy gruntu. Wyspa 
ta North Buli liczy dopiero 120 lat wie
ku, w tym więc okresie czasu mogła zo
stać zamieszkane przez zwierzęta. My
szy, prześladowane przez sowy i jastrzę
bie musiały zamienić się w odmianę 
o barwie piasku. Trzeba przyznać, że 
jest wysoce prawdopodobne, że tu wcho
dził w grę dobór naturalny. Nie je s t  to 
jednak pewne, okres czasu jest zbyt 
długi, naukowre obserwacye nie były 
przez cały czas prowadzone, fakty te 
więc mogą ewentualnie na zupełnie in
nej drodze znaleść wyjaśnienie.

Inny jednak przykład może być spraw
dzony w każdej chwili, będąc zupełnie 
przystępnym dla doświadczenia, którego 
wynik daje się -wykazać już po kil
ku tygodniach. Zapomocą pewnych me
tod możemy sztucznie tworzyć odmiany, 
a nawet całe kultury o określonych 
cechach rasowych u szybko się rozmna
żających niższych roślin i zwierząt. Tak

się rzecz ma np. ze spiryllami. W  do
świadczeniach nad wyniszczeniem tych 
ostatnich, budzących tyle zaciekawienia 
jako przyczyna śpiączki u ludzi, trafiono 
na zadziwiające właściwości.

Trypanosomy są pasorzytami krwi, 
którą u chorych zwierząt przepełniają 
w niesłychanych ilościach. Zastrzyknij- 
my chorym zwierzętom pewne środki le
cznicze (związki arsenu, barwniki orga
niczne i t. p.), a pasorzyty z krwi zni
kną, zamierając masowo; zwierzę zdaje 
się być uleczonem. W wielu jednak przy
padkach uleczenie to jest tylko pozor- 
nem, gdyż po pewnym czasie w jego 
krwi znów zjawiają się trypanosomy 
i mogą się tak rozmnożyć, że wkrótce 
naczynia krwionośne są nanowo niemi 
przepełnione.

Spróbujmy zastosować w tym drugim 
okresie choroby ten sam środek, który 
przedtem tak skutecznie działał, a otrzy
mamy rezultat nieoczekiwany: środek 
ten teraz nie działa. Trypanosomy po 
potraktowaniu np. atoksylem zamieniły 
się na rasę uodpornioną przeciw temu 
środkowi. Jak  to się stało? Ehrlich, któ
rego rozległe badania poraź pierwszy od
kryły tworzenie się tych uodpornionych 
ras, je s t  zdania, że powstanie ich należy 
przypisać doborowi. I bezwątpienia mo
żemy tu obserwować działalność doboru:

Środek zastrzyknięty jest w danym 
przypadku czynnikiem tępiącym w walce 
o byt; połączenie jego siły z siłami or
ganizmu chorego zwierzęcia tworzy po
tęgę wrogą istnieniu danego gatunku 
trypanosom. Osobniki w krwi obecne 
podlegają tysiącami działaniu trucizny, 
nawet w wielu przypadkach zostają wy
tępione co do jednego, i wtedy chore 
zwierzę zostaje uleczone. Często jednak 
pozostaje kilka osobników w organach 
wewnętrznych, które po pewnym czasie 
zaczną się rozmnażać, biorąc znów w po
siadanie organizm zwierzęcia. Te to 
osobniki dają początek nowej rasie.

Mieliśmy tu przed sobą energiczny do
bór. Jak  wszystkie organizmy, tak i t ry 
panosomy są zmienne; osobniki pozostałe 
przy życiu odchylały się pod pewnemi 
względami od wytępionych, gdyż w prze



N° 45 WSZECHS WIAT 715

ciwnym razie nie ocalałyby. Możemy 
zbadać, jakie to były własności, gdyż 
przeniosły się one na następne pokole
nia, wskutek czego cała nowa hodowla 
jest temi własnościami obdarzona. Wła
sność ta jest biologicznego lub właści
wiej mówiąc—chemicznego rodzaju. Je
żeli zarazimy temi trypanosomami zwie
rzęta inne, to i one nie będą mogły być 
wyleczone tym samym środkiem leczni
czym. Odporność na jad  w danej kul
turze zachowuje się, niesłabnąc, o ile 
zostało dotychczas stwierdzone, miesią
ce a nawet lata.

Mamy więc przed sobą fakty dowodzą
ce rzeczywistego współdziałania doboru 
w powstawaniu form nowych. Ale na
wet i ten przykład, jak to zaraz zoba
czymy, nie nadaje się do dowiedzenia, 
że dobór działa twórczo na podstawie 
zmienności spontanicznej.

Ponieważ wobec całego szeregu rozmai
tych stosowanych środków leczniczych 
powstają rasy uodpornione przeciw od
powiednim medykamentom, musimy po
robić pewne założenia co do powstania 
osobników, dających początek tym no
wym rasom. Trudno przypuścić, że w za
kresie zwykłej zmienności występują 
osobniki uodpornione przeciw rozmaitym 
jadom; chodzi tu w dodatku o swoiste, 
sztucznie przez człowieka fabrykowane 
związki organiczne, niewystępujące wca
le w przyrodzie. Wydaje się bardziej 
prawdopodobnem, że dany środek sam 
przyczynia się w jakiś nam dotąd nie
znany i zagadkowy sposób do pow ita
nia odpowiednich osobników. Oczywi
ście przeżywające osobniki muszą być 
szczególnie podatne do przemiany dzięki 
specyalnym własnościom, odróżniającym 
je od większości współbraci; zewnętrzne 
jednak wpływy — w danym przypadku 
środek leczniczy — wywołują specyalną 
formę przemiany; być może one dopiero 
powodują powstanie odmian zdolnych do 
przeżycia.

Jak  w przypadkach opisanych przez 
Semona i Kammerera, zmiana wywołana 
przez wpływy zewnętrzne była tu dzie
dziczna. Tem samem w razie uważniej
szego rozpatrzenia tego, tak początkowo

sprzyjającego teoryi selekcyi doświad
czenia dojść musimy do wniosku, że obok 
zasady doboru trzeba wziąć pod uwagę 
i czynniki lamarkistowskie.

Reasumując dotychczasowe nasze roz
ważania musimy uznać, że nowe ścisłe 
badania dowiodły, iż wszystkie czynniki 
Darwina mają rzeczywiście udział w two
rzeniu gatunków. Przez to samo zostało 
wzmocnione stanowisko tych, co przypu
szczają, że czynniki darwinowskie, któ
rych logiczne uzasadnienie uznają wszy
scy, w wolnej przyrodzie tylko naszej 
obserwacyi wymykają się, gdyż działal
ność ich rozciąga się na długie okresy 
czasu, wskutek czego nie dają się do
wieść doświadczalnie.

Powoli jednak zaznacza się w nauce 
tendencya przypisywania zasadzie dobo
ru mniejszego znaczenia, aniżeli to czy
nił Darwin, a przedewszystkiem jego 
uczniowie i następcy. Dotąd niezakwe- 
styonowane rezultaty badaczów, którzy 
dowiedli doświadczalnie istnienia pewnej 
formy dziedziczności cech nabytych 1), 
zmusiły nawet najbardziej zdecydowa
nych selekcyonistów do przyjęcia współ
działania czynników lamarkistowskich 
w powstawaniu gatunków.

Czy więc rzeczywiście stanowisko na
uki w stosunku do darwinizmu pozostało 
takiem samem, jakiem było przed 20 lub 
30 laty? Czy dlatego walka między la- 
markistami a selekcyonislami toczy się 
dalej, że każda strona ma równie silne

Chodzi tu o doświadczenia, w  których 
zmiany wywołane przez warunki zewnętrzne 
okazały się dziedzicznemi, lecz gdzie nie był 
wyłączony bezpośredni w pływ  tych  warun
ków na komórki rozrodcze. Doświadczenia te 
dowodzą oczy wiście udziału warunków zewnętrz
nych w przemianie gatunków, a w ięc udziału 
czynnika lamarkistowskiego, lecz nie dowodzą 
dziedziczności cech nabytych, t. j. przeniesienia 
cech komórek somatycznych na rozrodcze. J e 
dynie, o ile mi wiadomo, doświadczenie Cłu- 
thrieego nad transplantacyą jajników u kur, czy
ni ten proces prawdopodobnym, niedowodząc 
go jednak. Być może, dalsze badania w  tym  
kierunku (obecnie badania podobne nad trans
plantacyą jajników u salamander prowadzi 
Kammerer) dostarczą wreszcie dowodu, tak 
przez lamarkistów upragnionego, dziedziczności 
cech nabytych. (Przyp. tłum.).
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argumenty? W pewnym stopniu musi
my na to odpowiedzieć twierdząco, mo
że to być jednak zastosowane tylko do 
teoretyków z pośród pisarzy naukowych. 
U wszystkich, zajmujących się praktycz
nie zbadaniem kwestyi teoryi rozwoju, 
nastąpił nieoczekiwany przewrót w po
jęciach zasadniczych.

Tam, gdzie zaczęto badać jakąś kwe- 
styę gruntownie, a przedewszystkiem do
świadczalnie, okazało się, że występują 
zjawiska dotąd nieznane, z któremi te- 
orye uniwersalne zupełnie się nie liczyły. 
Przykładem tego może być mimicry. 
Analizując biologię zwierzęcia, ochronio
nego przez swe podobieństwo do otocze
nia, nie możemy wyjaśnić powstania te 
go naśladownictwa tylko zapomocą zmien
ności morfologicznej oraz działalności se
lektywnej widzących wrogów. Wyrobie
nie zmysłu wzroku danego zwierzęcia 
i wysokość rozwoju jego instynktu od
grywają ważną rolę w powstawaniu i w y
zyskiwaniu podobieństwa ochronnego, 
nadając kwestyi nieprzewidzianą złożo
ność, i uniemożliwiając jej wyjaśnienie 
przez teoryę doboru.

Wiele z zadziwiających celowych re- 
akcyj organizmów również nie daje się 
wyjaśnić przez dwie wielkie teorye, wy
jaśnić w naukowem tego słowa znacze
niu, t. j. sprowadzić do zasad znanych. 
Wielu badaczów pracuje nad zgłębieniem 
ukrytych praw, tkwiących za temi naj- 
ważniejszemi zjawiskami biologicznemi. 
To, co odkryto dotychczas, nie może być 
podciągnięte ani pod selekcyonizm, ani 
pod lamarkizm.

Lamarkizm i selekcyonizm, jako teorye 
uniwersalne, straciły na znaczeniu; wy
pływa to już z faktu, że wielu badaczów 
skłania się do brania pod uwagę obu- 
dwu grup czynników. Pewmem jest, że 
obiedwie przyczyniły się do pogłębienia 
naszych wiadomości, ale im głębiej prze
nikamy w istotę rzeczy, tem wyraźniej 
widzimy, że daleka jest jeszcze chwila, 
w której będziemy mogli stan rzeczy 
wyjaśnić przez kilka prostych zasad. 
Weismanizm i uniwersalny lamarkizm 
próbują całość zjawisk rozwoju wyjaśnić 
zapomocą spekulacyi. Biologia nowa s ta 
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ra  się, budując zwolna, stworzyć nowy 
podkład, na którym przyszłość będzie 
mogła oprzeć taką teoryę ogólną.

Niemożliwe je s t  przyjęcie, że jyż te 
raz, u początku badań, teorya taka może 
być blizką rzeczywistości.

Selekcyonizm i lamarkizm są, że tak 
powiem, reflektorami, oświetlającemi w 
ciemnym kraju nieznanego drogę, którą 
należy przebyć, ale nie są samą drogą, 
a tem mniej prawdą.

Tak ujmując sprawę, biologia cofnęła 
się aż do Darwina, który miał tę zaletę, 
że nie był filozofem spekulatywnym. Nie 
chciał on budować żadnego systematu. 
Jego teorya była dla niego środkiem- po
mocniczym w badaniu, narzędziem. Przy
szłość pokaże, co z tego, co dziś nazywa
my darwinizmem i lamarkizmem, pozo
stanie. Nauka jest zawsze gotowa prze
kuć te pomocnicze zasady, jak  i wszyst
kie inne, które tworzy, na nowy oręż do 
walki o poznanie. W ten sposób spuści
zna po wielkich naszej nauki będzie le
piej zużytkowana, aniżeli gdybyśmy zro
bili z niej dogmaty i bożyszcza.

Przełożył W. E .

Akademia Umiejętności.
III. Wydział matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia t y  lipca 1 9 1 1  r.

Przew odniczący: C z ł. N . C ybu lsk i

Czł. Maryan Smoluchowski przedstawia 
rozprawę własną p. t.: „Przyczynek do te 
oryi opalescencyi w gazach w stanie kry- 
tycznym*1.

Prof. S. w dawniejszej rozprawie uzasad
nił teoryę, według której opalescencya ga
zów w stanie krytycznym , oraz zjawiska 
analogiczne, zauważone w t. z w. punkcie 
krytycznym  rozpuszczalności podwójnych  
mieszanin cieczy, pochodzą od przypadko
wych, przez prawa zjawisk statystycznych  
określonych niejednostajności układu czą
steczek. Teoryę tę  przyjął także E instein  
i wydoskonalił obliczenie ilościowe spółczyn- 
nika opalescencyi. Obecnie p. S. dyskutuje 
z tego punktu widzenia nowszą pracę do
świadczalną Kamerlingha Onnesa i Keesoma,
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oraz pracę Younga i uzupełnia obliczenia 
liczbowe zjawiska, mianowicie pod w zglę
dem zależności jego od temperatury i obję
tości gazu w otoczeniu punktu krytyczne
go. Pokazuje się, że dotychczasowe pomia
ry są niedostateczne, gdyż chodzi w nich 
o dokładne określenie objętości właściwej, 
na co w owych pracach z użyciem rurek 
Natterera nie zwracano uwagi. Zjawiska te 
powinny się okazać czułym wskaźnikiem  
nietylko temperatury, ale także objętości 
krytycznej.

Czł. Maryan Smoluchowski przedstawia 
rozprawę własną p. t.: „Dalsze studya nad
przewodnictwem cieplnem ciał sproszkowa
nych".

Dawniejsze badania doświadczalne prof. 
S. wykazały, że w przewodnictwie cieplnem  
proszków (a podobnie też w przewodnictwie 
m ateryałów gąbczastych i w łóknistych) g łó 
wne znaczenie ma gaz w proszku zawarty; 
w skutek tego przewodnictwo zmienia się 
zależnie od rodzaju gazu, i po wypompowa
niu tegoż spada do kilku procentów pier
wotnej wartości. W niniejszej rozprawie 
p. S. zajmuje się specyalaie przewodnictwem  
proszków (zwłaszcza pyłku cynkowego), 
z których gaz został całkowicie usunięty. 
Doświadczalne oznaczenie ciepła, utracone
go przez pręt termometru, oraz obliczenie 
ciepła, przechodzącego wskutek promienio
wania, umożliwia oznaczenie ilości ciepła, 
przewodzonego między ziarnami, przylega- 
jącemi do siebie, przez same powierzchnie 
zetknięcia. Tak otrzymane wyniki doświad
czalne są znacznie mniejsze, niż wynikałoby 
z obliczenia teoretycznego, opartego na wzo
rach Hertza, które określają powierzchnię 
zetknięcia kul sprężystych, co zdaje się 
wskazywać, że powierzchowne warstwy ziarn 
przewodzą znacznie gorzej niż substancya  
masywna. P. S. wykonał także równoległe 
pomiary przewodnictwa cieplnego i elektry
cznego proszków m etalicznych (cynk, żela
zo, bronz). Przewodnictwo elektryczne było 
bezporównania mniejsze, niż rnożnaby się 
było spodziewać na mocy prawa Wiedeman- 
na i Pranza, powiększało się znacznie pod 
wpływem  iskier elektrycznyoh (znany: „co- 
herer-effect"), ale bądź co bądź nie osiągało 
wartości, według tego prawa oczekiwanej. 
Przewodnictwo zaś cieplne nie zmieniało się 
pod wpływem  iskier w sposób dostrzegalny, 
średnie wartości licznych prób wykazywały  
wprawdzie powiększenie o ułamek procentu, 
ale ta wielkość leżała w obrębie błędów do- ; 
świadczalnyeh, tak, że wynik pod tym wzglę
dem trzeba na razie uważać za ujemny. 
P. S. kończy uwagami o możliwości pogo
dzenia tych  wyników z teoryą elektronową 
metali.

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra

wę prof. II. Merczynga z Petersburga p. t.: 
„Dyspersya bardzo krótkich fal e lektrycz
nych w ciekłem powietrzu i tlen ie“.

W poprzedzających pracach sw ych prof.
H. Merczyng stwierdził, że dla szeregu zba
danych ciał ciekłych (prawdopodobnie dla 
wszystkich) załamanie promieni elektrycz
nych w widmie podlega wprost przeciwnej 
zależności niż w widmie optycznem: spół- 
czynnik załamania stale rośnie z długością 
fali. Wprawdzie dla wykrycia tej zależno
ści należy niekiedy bardzo znacznie posunąć 
się ku widmu optycznem u, dla wody np.: 
dopiero wobec X = 3,5  cm  osiągamy n 3= 4 6 ,  
zamiast -8 0  zmierzonych dla fal nieskończe
nie długich i nawet dość krótkich (~20cm J. 
W obecnej pracy prof. H. Merczyng poddał 
badaniu gazy skroplone i, po wielu usiło
waniach, przekonał aię zapomooą metody 
odbicia (opisanej poprzednio),-że dla powie
trza ciekłego spółczynnik jest: bezpośrednio 
po skropleniu (powietrze bogate w tlen)
I,55, a po dwu dniach 1,48, dla długości 
fali X == 4,5 cm. Ponieważ Dewar dawniej 
już wyznaczył spółczynniki optyczno tych  
ciał (równe -1 ,3), okazuje się zatem, że pra
wo „anormalnej" dyspersyi zachowuje swą 
wartość i dla rzeczonych gazów skroplonych 
i prawdopodobnie jest prawem ogólnem dys
persyi elektrycznej.

Czł. M. Siedlecki przedstawia rozprawę 
własną p. t.: „O związku pomiędzy nabłon
kiem a tkanką łączną".

Prof. S. rozpatruje związek między war
stwami skóry na przylgach jawańskiej żaby 
latającej. Nabłonek, pokrywający ten or
gan, różni się bardzo wybitnie od nabłonka, 
występująoego na powierzchni reszty ciała; 
jest on złożony z kilku (5 —  7) warstw ko
mórek dużych, prążkowanych podłużnie, 
a przypominających swą budową nabłonek 
w łóknisty z przylg naszej rzegotki. P. S. 
stwierdza, że komórki warstwy podstawowej 
wydają wypustki ku skórze właściwej i łą
czą się z komórkami oraz z włóknami łącz- 
notkankowemi, a prócz tego z mięśniami 
gładkiemi, przebiegającemi w corium; bez
pośredniego połączenia nabłonka z włókna
mi elastycznem i niema. Włókna elastynowe  
dochodzą do samej podstawy nabłonka, dą
żąc prostopadle lub ukośnie ku powierzchni 
skóry, a pod samą warstwą epitelialną two
rzą gęstą sieć, oplatającą wypustki komó
rek nabłonkowych; przez oczka tej sieci 
przechodzą wiązki włókien łącznotkanko- 
wych i wypustki komórek, dążące ku na
błonkowi. Połączenie między komórkami 
nabłonka, a komórkami oraz włóknami tkan
ki łącznej utrzym uje się nawet wówczas, 
kiedy komórki nabłonkowe wchodzą w okres 
rozrodu przez karyokinezę, i nie przerywa 
się nawet podczas końcowych okresów tego
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procesu, kiedy komórki potomne ulegają 
przesunięciu. Jeśli jedna z komórek potom 
nych przesuwa się ku górnym warstwom, 
wówczas ten jej koniec, który był połączo
ny z elementami łącznotkankowem i, w yd łu 
ża się tylko, lecz się nie przerywa; w sku
tek tego między komórkami dolnej warstwy  
nabłonka istnieją w ypustki, idące od komó
rek z warstw w yższych ku tkance łącznej. 
N ietylko zatem dolna warstwa nabłonka lecz 
i górne jego części są ściśle i bezpośrednio 
związane z podstawą łącznotkankową. D o
piero w dwu najbliżej powierzchni położo
nych warstwach ten  związek rozluźnia się 
w skutek zmiany w budowie komórek na
błonkowych.— W reszcie p. S. opisuje szcze
gółowo budowę w łóknistą komórek nabłon
kowych oraz jej związek z funkcyą przylgi, 
która jest aparatem adhezyjnym; ścisły  
związek wszystkich warstw skóry oraz 
wzm ocnienie nabłonka włóknami zapobiega 
uszkodzeniu w arstw y nabłonkowej podczas 
gw ałtownego odrywania przylgi przez zw ie
rzę, skaczące po liściach lub czepiające się 
przylgami gładkiej podstawy.

Czł. L . Marchlewski przedstawia rozpra
wę prof. St. Tołłoczki p. t.: „O chlorowa
niu gazów naftowych pod wpływem  pro
mieni lampy rtęciowej (uw iolow ej)“.

W rozprawie tej p. T. zdaje sprawę z prze
biegu sw ych badań nad chlorowaniem na
turalnych gazów naftow ych na drodze foto
chem icznej pod wpływem  promieni lampy 
rtęciowej, podjętych celem w ykrycia w a
runków, które umożliwiają prowadzenie re- 
akcyi tej w sposób niew ybuchow y i ciągły. 
Doświadczenia były  wykonane z pomocą 
lampy ze szkła jenajskiego t. zw. uwiolowej, 
wysyłającej światło bogate w promienie po- 
zafioletowe. Produktam i reakcyi są zarówno 
związki gazowe, jako też ciała ciekłe w zw y
kłych warunkach. W zależności od stosun
ku reagującej mieszaniny gazu i chloru, ja 
ko też od czasu naświetlania, skład suro
w ych produktów reakcyi ulega znacznej 
zmianie, podobnie jak podczas chlorowania 
na drodze termicznej (por. St. Tołłoczko  
i K. Kling: Sprawozdanie z posiedzenia A ka
demii z d. 3 VII, 1911). W ydajność suro
w ych produktów zarówno gazowych, jak  
i oleistych, rachowana na 1 litr pierw otne
go gazu, wynosiła: a) w razie jednokrotne
go chlorowania średnio 1,42 g ; b) w razie 
wtórnego chlorowania, w zależności od s to 
sunku chloru w mieszaninie reagującej 
0,84 g, albo 2,94 g. Produktami reakcyi są j  

po części te same związki, które daje chlo
rowanie gazów naftowych na drodze term i
cznej, jako to np. CHCJ,, CH2C12, CHC13, 
CC14, 0 2C14, C2C16. — Nadto wydzielono sze
reg połączeń, przeważnie o wyższym cięża

rze cząsteczkowym , wysoko wrących, na 
razie jeszcze bliżej niezbadanych.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
pp. W. Jakóba i St. Tołłoczki p. t.: „Ana
liza toryanitu ceylońskiego".

Rozbiorowi poddany został min3ral tory- 
anit, pochodzący z Ceylonu, zawierający 
przeważnie tor i uran. Minerał ten był już 
analizowany dokładniej dwukrotnie, miano
wicie przez Dunstana i Blakego (1903) 
i przez Biichnera (1906), w pracowni prof. 
Ramsaya w Londynie. Poprzedni badacze 
stwierdzili niezmierną obfitość pierwiastków  
rzadkich, zawartych w tym  minerale, jedna
kowoż przeważnie nie izolowali tych, które 
w ystępują w bardzo małych ilościach.—N i
niejsza analiza stwierdza w tym  minerale 
obecność około 24 pierwiastków, w ydzielo
nych w postaci odpowiednich połączeń ana
litycznych , nadto oznacza dokładnie zawar
tość helu 0 )22°/0, a wreszcie potwierdza n ie
tylko obecność domniemanego pierwiastku  
z grupy platynowców, lecz określa go, jako 
ze znacznym stopniem prawdopodobieństwa 
rod, który w ystępuje w ilości niezmiernie 
małej, bo zaledwie 0,008 procentu.

Czł. L . Marchlewski przedstawia rozprawę 
pp. J . Buraczewskiego i Z. Zbijewskiego 
p. t. „O czerwonych ciałach brucyny“.

W rozprawie niniejszej pp. B. i Z. opi
sują badania nad działaniem ohloru i bro
mu na brucynę. Z badań tych  w ypływa, 
że przez działanie owych chlorowców jedna 
albo dwie grupy m etoksylowe brucyny m o
gą być zamienione na grupy hydroksylowe. 
Otrzymuje się przytem  ciała czerwone, bar
dzo łatwo rozpuszczalne w wodzie, zawiera
jące wspomniane chlorowoe.

Czł. K. Olszewski przedstawia rozprawę 
pp. Tad. Estreichera i M. Staniewskiego  
p. t.: „Kilka oznaczeń kalorym etrycznych  
w nizkich temperaturach".

Do pomiarów kalorym etrycznych w niz
kich temperaturach stosowano w  ostatnich  
czasach różne sposoby; pp. E . i S. poró
wnywają różne metody i przyjąwszy osta
tecznie m etodę kalorym etryczną mieszania, 
oznaczają za jej pomocą ciepło właściwe ha- 
loidków sodu, potasu i manganu w grani
cach między— 190° a— 80° oraz między— 80° 
a temperaturą zwyczajną. Jako ciecz ka
lorym etryczna służyła woda, albo te ż  toluol, 
którego ciepło właściwe zostało skontrolo
wane. R ezultaty wykazują, że ciepło wła
ściw e rośnie wraz z temperaturą, oraz, 
w grupach naturalnych, w stosunku do cię
żaru atomowego, wskutek czego stała Du- 
longa i Petita , która w nizkich tem peratu
rach nie dosięga wielkości średniej (6,4), 
w temperaturze zwyczajnej zbliża się do 
w ysokości normalnej.

Czł. Wład, Natanson. przedstawia rozpra-
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wg p. M. Kernbauma p. t.: „O rozkładzie 
wody przez promienie słoneczne”.

P. K. stwierdził przed dwoma laty, że 
promienie pozafioletowe, wysyłane przez 
lampę kwarcową z rtęcią, rozkładają wodę 
według wzoru: 2 H20  =  H2 O2 ~j~ H2. Można 
było przewidzieć, że promienie słoneczne 
wywołują rozkład wody według tego same
go wzoru, sądząc z wielkiej ilości wodoru, 
która prawdopodobnie znajduje się w w yż
szych warstwach atmosfery, z jednej stro
ny, a z drugiej strony z faktu, że minimal
ne ilości wody utlenionej znajdują się w de
szczu i w śniegu. Doświadczenia, wykonane 
w miejscowości Plessis pod Paryżem, w po
czątku lipca r. b., wykazują, że rozkład we
dług powyższego zachodzi w słabym sto
pniu na wysokości poziomu morza, a musi 
być znacznie intensywniejszy w górnych  
warstwach atmosfery.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozpra
wę p. W ojciecha Świętosławskiego p. t.: 
„Azo i dwuazozwiązki“.

Mając na celu zbadanie ciepła izomeryza
c j i  śoli dwuazonowych w sole dwuazowe, 
oraz dokładniejsze wyznaczenie ciepła zobo
jętniania zasad dwuazonowych, p. Ś. w yko
nał szereg pomiarów kalorym etrycznych  
w temperaturze pracowni 0,2°— 3,0°. W y
konane pomiary wykazały, że ciepło zobo
jętniania zasad fenylo-, oraz o-i p-tolilodwu- 
azonowych jest 11,68 K, 12,06 K oraz 
13-00 K. P. Ś. wykonał szereg pomiarów 
kalorym etrycznych reakcyi działania ługu  
sodowego na sole dwuazonówe, przyczem  
-wyznaczone zostały następujące stałe:
C, H. N 2 Cl 4 - NaOH +  3,21 K 

+  2NaOH +  5,74 „ 
oo N a OH - |-  6,85

P 2,23
3,96
4,05
4,47
5,34

K•CH3 Cg H4 N 2 Cl - f  NaOH  
„ +  2NaOH

-f- 3NaOH  
-f- 4NaOH  

■ „ ' -j- ooNaOH
Hydroliza, soli dwuazowej w ostatnim przy
padku mogła być tylko bardzo nieznaczna; 
otrzym any roztwór soli dwuazonowej nie 
ulegał rozkładowi oraz kopulował nadzwy
czaj powoli. Pomiar reakcyi działania je
dnej cząsteczki ługu sodowego na cząstecz
kę chlorku fenylodwuazonu, a także p-lub  
o-tolilcdwuazonu, wykazał, że współrzędnie 
z reakcyą:

R . NCl -j- NaOH =  NaCl - f  R . N . OH 
N N

dokonywa się inna reakcya, która nie zale
ży od koncentracyi wciętej soli dwuazono
wej i jest ilościowa. Pomiary wykonane 
doprowadziły p. Ś. do wniosku, że mogą tu  
zachodzić dwa procesy: 1) proces izomery- 
zacyi zasady dwuazonowej w grupę dwu- 
azową; 2) ten sam proces izomeryzacyi

1 wraz ze współrzędnem tworzeniem się soli 
typu: R .Na . O . N : NR. P. Ś. przechyla się 
ku drugiemu przypuszczeniu. P. S. z czę- 

| ściowym współudziałem p. St. Wierzyriskie- 
| g j  wyznaczył również stałe ciepła dwuazo- 
| wania, tworzenia się normalnych soli dwu- 

azowych oraz ciepła kopulowania dla po
chodnych następujących aminów: o-toluidy
ny, p-toluidyny, [3-naftylaminu, benzydyny  
i dw uanizydyny.— P. S. dochodzi do wnio
sków następujących: 1) ciepło dwuazowa- 
nia jest zmienne i zależy od budowy am i
nu; 2) m etylowe i metoksylowe grupy, znaj
dujące się w położeniu orto, wpływają na 
wzrastanie ciepła zobojętniania zasady dwu
azonowej oraz na zwiększenie się ciepła 
tworzenia się atomowego kompleksu dwu- 
azonu; 3) sąsiedni rdzeń benzolowy w dwu- 
aminach takich, jak benzydyna lub dwuani- 
zydyna, obniża siłę zasady dwuazonowej; 
4) ciepło kopulowania pochodnych wspo
mnianych aminów różni się nieznacznie od 
ciepła kopulowania chlorku fenylodwuazonu.

(Dok. nast.).

KRONIKA NAUKOWA.

Hybrydyzacya przez szczepienie nie ist
nieje. Czytelnikom W szechświata znane są 
doświadczenia nad hybrydyzacyą roślin przez 
szczepienie 1). Zdawało się, że mamy tu  do 
czynienia z rzeczywistem i hybrydami; fakty 
te poparły podania ogrodników o wielkim  
wpływie zraza na podkład i odwrotnie. Stwo
rzono wiele najróżnorodniejszych hypotez 
w celu wyjaśnienia ich powstawania—tym 
czasem badania dwu ostatnich lat wykazały, 
że istnienie takich hybrydów jest złudze
niem. Na właściwą drogę naprowadziły 
Baura jego badania nad Pelargonium zonale 
albomarginatum. Jak wiadomo, liście tej 
rośliny mają zielony środek, otoczony na- 
zewnątrz nieregularnym białym brzegiem, 
złożonym z komórek, posiadających wpfaw- 
dzie chromatofory, lecz bezbarwne, pozba
wione zdolności asymilowania węgla. Bliż
sze badania wykazały, że nietylko biały 
brzeg składa się z takich komórek, lecz że 
cała zielona część rośliny jest pokryta tą 
bezbarwną powłoką. W ynik ten naprowa
dził Baura na myśl, czy czasem mieszańce 
W inklerowskie nie są podobnemi chimerami 
(które dla odróżnienia od otrzym anych przez 
Winklera „chimer sektoryalnych“ nazwał

!) Patrz artykuły p. B. Namysłowskiego  
(W szechświat ifi, 1909) i p. J. Muszyńskiego 
(W szechświat .Na 47, 1910).
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„chimerami peryklinalnem i“). Jako ceeha 
rozpoznawcza m iędzy Solanum nigrum a L y 
copersicum służy ilośó cliromozomów— pier
wsza roślina ma ich 36, albo 72, druga 12, 
albo 24. Badania dały następujące wyniki: 
Solanum tubingense przedstawia wewnątrz 
S. nigrum otoczone nazewnątrz jedną war
stwą komórek S. lycopersicum ; S. proteus—  
S. nigrum otoczone dwiema warstwami S. 
lycopersicum; S. K oelreuterianum — S. lyco- 
persicum otoczone jedną warstwą S. nigrum; 
S. Gaertnerianum— S. lycopersicum  otoczo
ne dwiema warstwam i S. nigrum; (budowy  
Solanum Darwinianum autor nie wyjaśnił). 
Takie same wyniki otrzymano dla Cytisus 
Adami i dla Crataegomespili. W ykazano 
dalej, że kształt zew nętrzny rośliny nadaje

jeden lub drugi ze składników w sposób 
następujący: jeżeli składnik zewnętrzny ma 
tylko jednę warstwę komórek, kształt zale
ży od składnika drugiego —  jeżeli jednak 
ma dwie lub więcej warstw, on nadaje for
mę. Niema więc hybrydów Winklerow- 
sk ich— są tylko chimery. To nam wyjaśnia, 
dlaczego z nasion tych pseudohybrydów  
wyrasta zawsze jeden z czystych gatunków, 
składających chimerę. P akty te również za
przeczają hypotezie wzajemnego odziały wa- 
nia na siebie zraza i podkładu. W pery- 
klinalnych chimerach obadwa składniki s ty 
kają się ze sobą olbrzymią powierzchnią, za
chowując jednak przytem swe cechy specy
ficzne. W . R .

(Naturw. Wochenschr.).

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 21 do 31 października 1911 r.

(W iadom ość S tacy i C en tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i Rolnictw a w W arszaw ie).
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*___
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S tan  śred n i baro m etru  za dekadę 

T em peratu ra  ś red n ia  za dekadę: 
Sum a o p adu  za dekadę:

V. (7 
7. (7

r-—f~ l p  - j~ 9  w.) =  746 ,5  mm 

r .  | 1 P - + 2 X 9 w . ) =  10,'"0 C els.
=  7 ,9  mm
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