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Z A R Y S  S Y S T E M U  N A T U R A L N E G O  
B A K T E R Y J  ł).

Szczególne stanowisko, jak ie  przypada 
bakteryom w świecie uorganizowanym 
i klasyfikacya tych najdrobniejszych z po
między istot żywych niemało kłopotu 
sprawiają systematykom. Z jednej s tro 
ny widzimy s ta łą  i zrozumiałą dążność 
oparcia system u na cechach morfologicz
nych, jak  to przyjęto w zoologii i w bo
tanice, z drugiej brak różnic w Avyglą- 
dzie zewnętrznym wobec bardzo w ydat
nych właściwości fizyologicznych zmusił 
wprost badaczów do podniesienia ich do 
rzędu cech, określających gatunek, a na
wet rodzaj. Powstały więc nazwy takie, 
jak  np. azotobakter, nitrozomonas i t. p., 
nazwy, dla których nie znajdowano miej
sca w tak  zwanych systemach racyonal- 
nych.

Jednę z najnowszych, ściśle na morfo
logicznych zasadach przeprowadzoną kla-

J) Orla Jensen. Die Hauptlinien des nattir- 
lichen Bakteriensystems, Centralblatt fiir Bak
teriologie unii Parasitenkumle. Dział II. 1009. 
XXII.

syflkacyę bakteryj podał Alfred Fischer '). 
System jednak  jego, ani wprowadzona 
w nim nom enklatura nie spotkały się 
z uznaniem. System atyka racyonalna dą
ży, jak  wiadomo, do układu  rozwojowe
go, do odtworzenia drzewa genealogicz
nego organizmów. Jest  to cel, do któ
rego prowadzić mogą rozmaite drogi 
i właśnie w świecie bakteryj mamy przy
kład, jak  wielkie dla system atyki znacze
nie przypaść może w udziale własnościom 
biochemicznym organizmów. Przyjdzie 
zapewne czas, że nietylko w bakteryolo- 
gii, ale i w innych gałęziach nauk bio
logicznych na własności te większą niż 
dotychczas zwróci się uwagę.

Orla Jensen, z którego „systemem na 
turalnym" bakteryj mam zamiar zapo
znać czytelnika, wychodzi właśnie z za- 
sady, że w systematyce istot uorganizo- 
wanych, podobnie jak  np. w system a
tyce mineralogicznej, właściwości we
wnętrzne ustro ju  odgrywać powinny wię
kszą rolę, niż cechy zewnętrzne i, zryw a
jąc z utartym  od czasów Cohna podzia
łem bakteryj na kuliste (coccaceae), la-

l) Vorlesungen ttber Bakterien von Alfr. Fi» 
scher. Jena 1903.
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seczkowate (bacteriaceae), i śrubow ate 
(spirillaceae), wyróżnia przedewszystkiem 
trzy wielkie grupy biologiczne: 1) bak te 
ryj samożywnych, które, na podobieńst
wo roślin zielonych, ze związków m ine
ralnych w ytw arzają  zarówno węglowo
dany, jak  i ciała proteinowe, obywają 
się więc całkowicie bez połączeń orga
nicznych; 2) takich, które potrzebują 
związków organicznych węglowych, oby
wają się jed n a k  bez organicznych połą
czeń azotu, posiadając zdolność w y tw a
rzania ciał proteinowych z węglowoda
nów albo z kwasów organicznych i z mi
neralnych związków azotowych, t. j. 
z amoniaku, z azotanów lub z azotu  w ol
nego, i wreszcie 3) bakteryj, niezdolnych 
ani do syntezy węglowodanów, ani też 
ciał białkowych, wymagających, podobnie 
jak  zwierzęta, nietylko węgla, lecz i azo
tu  w formie związków organicznych.

O tych własnościach poszczególnych 
grup  bakteryj wnioskujemy na zasadzie 
analizy chemicznej ich ciała, w którego 
skład wchodzą głównie substancye pro
teinowe, a także m ucyna i chityna. Nie 
znaleziono w ciele bak tery j  błonnika, 
tak  charak te rystyczne j ■ części składowej 
komórki roślinnej. Ta cecha zbliża po
niekąd bakterye do świata zwierzęcego. 
Z drugiej s trony  istnieje niezaprzeczona 
łączność pomiędzy bakteryam i nitkowa- 
temi (Cladothrix, Crenothrix) a sinoros- 
tami, jed n ą  z najniższych grup  świata 
roślinnego. Tak więc bakteryom  przy
pada stanowisko pośrednie pomiędzy dwo
ma wielkiemi odłamami św iata  uorgani- 
zowanego. Nie co innego w ynika też 
z przytoczonego wyżej podziału biolo
gicznego. Ponieważ zaś i budowa bakte- 
ryj je s t  prostsza od budowy wszystkich 
znanych roślin i zwierząt, j e s t  więc rze
czą natura lną  wyprowadzenie tych obu- 
dwu królestw  z państw a baktery j, w któ- 
rem też, a nigdzie indziej, tkwi podług 
wszelkiego prawdopodobieństwa zaczą
tek życia wogóle.

Początek życia organicznego na ziemi 
odnieść należy prawdopodobnie do okre
su, gdy fizyczne jej warunki podobne 
były do tych, jak ie  panu ją  obecnie na

planecie W enus poprzez gęstą  masę 
obłoków nie przedziera się nawet czwar
ta  część tej ilości światła, jak iem  cie
szymy się dzisiaj, tem peratura  zaś opa
dła zaledwie poniżej granicy ścinania się 
białka (40—50"). W  powietrzu unosi się 
znaczna domieszka gazów pochodzenia 
wulkanicznego, jak  wodór, t lenek węgla, 
siarkowodór i inne. Pierwsze organizmy, 
jak ie  się w takich warunkach utrzym ać 
mogły, to bakterye samożywne, jedyne 
z pomiędzy znanych organizmów obda
rzone zdolnością utleniania niektórych 
ciał mineralnych, j a k  np. wymienione 
dopiero co gazy wulkaniczne, i czerpania 
stąd energii do procesów życiowych. 
Dalszy rozwój raz zapoczątkowanego ży
cia odbywa się prawdopodobnie już  na 
samem zaraniu w rozmaitych k ie run 
kach. Przyjęto wprawdzie powszechnie 
wyznaczać zwierzętom początek już  po 
pojawieniu się pierwszych roślin zielo
nych, na tej jakoby podstawie, że os ta t
nie są pożywieniem pierwszych, lecz po
gląd ten nie ma zdaniem Jensena pod
staw dostatecznych: bakterye mogą słu
żyć za pożywienie dla pierwotniaków, te 
dla wrotków, któremi znowu żywić się 
mogą skorupiaki, larwy owadów. Rozu
m ując tak  dalej, dochodzimy do ryb, pła
zów, gadów, wreszcie do ptaków i ssą
cych. Brak tlenu powstrzymałby jednak  
dość wcześnie dalszy rozwój państwa 
zwierzęcego. To też prawdopodobnie, 
jakkolwiek pierwsze zwierzęta powstać 
mogły niezależnie od roślin zielonych 
i wcześniej od nich, dalszy rozwój fauny 
ziemi odbywać się mógł dopiero po uka
zaniu się na niej roślinności. Rozwój na
stępny odbywa się w rozmaitych k ierun
kach współrzędnie.

Jensen wyprowadza stąd wnioski filo
genetyczne względem samych bakteryj: 
Mianowicie do najmłodszych zaliczyć 
wypadnie pasorzyty chorobotwórcze czło
wieka; powstały one prawdopodobnie 
z pasorzytów nieszkodliwych, zamies?ku-

J) Svarite Arrhenins „Das Wenden der Weł- 
ten“, p. rozdz. „Erde, ais W ohnstatte lebender 
Weaen". Tłum. polskie L. Brnnera „Jak powsta
ją  światy*.
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jących odpowiednie organy bez widocz
nej dla nich szkody. Takie organizmy, 
jak  bak terye  moczowe i rozszczepiające 
cukier mleczny należą również do póź
niejszych; powstać mogły dopiero po uka
zaniu się zwierząt ssących na ziemi. 
Wreszcie jakkolw iek  typowe bakterye 
gnilne również należeć muszą do później
szych, wiele gatunków, żyjących resz tka
mi zwierzęcemi, może być pochodzenia 
dawniejszego, aniżeli właściwe bakterye 
fermentacyjne węglowodanów. Z powyż
szego wynika, że podany podział bakte
ryj na trzy główne grupy biologiczne 
ma także i znaczenie chronologiczne, 
przedstawiając trzy główne ich okresy 
rozwojowe.

Nietylko z procesów syntetycznych, 
ale również i z reakcyj rozkładowych 
bakteryj można wyprowadzić pewne 
wnioski filogenetyczne.

Rozkład węglowodanów był jednym  
z najdawniej zbadanych procesów roz
kładowych, odbywających się ze współ
udziałem drobnoustrojów. Zdawna pro
ces ten otrzymał nazwę fermentacyi. J a 
ko isto tny  przejaw życia drobnoustroju 
uważano jego działalność rozszczepiającą 
albo też utleniającą, tłumacząc pobiera
nie materyałów zzewnątrz, a także w y
dzielanie ich z komórki, jako zwykłe z ja
wiska dyfuzyi. Poglądy te uległy, jak  
wiadomo, wr ostatnich czasach radykal
nej zmianie.

Badania Overtona wysunęły na pierw
szy plan własności lipoidalnej błonki pla- 
zmatycznej komórki. Błonka ta, nieprze- 
nikliwa nietylko dla ciał koloidalnych, 
cukrów, produktów rozkładu ciał białko
wych, ale również i dla soli, je s t  o rga
nem, przez który ciała wspomniane w nie
wiadomy sposób przedostają się za życia 
komórki do jej wnętrza. Właśnie owo 
przenikanie rozmaitych substancyj przez 
błonkę plazmatyczną komórki stanowi 
w jej życiu moment pierwszej wagi. Sa
mo rozszczepianie i utlenianie częstokroć 
nie znajduje się w bezpośrednim związ
ku z życiem komórki i zależy, jak  wia
domo, od pewnych związków chemicz
nych, t. zw. zaczynów (enzymów), które 
i nazewnątrz komórki .ujawniają swą

działalność. Zwracając uwagę przede
wszystkiem na stronę energetyczną od
bywających się w komórce procesów, 
uważa się dzisiaj za fermentacye w łaści
we te reakcye wewnątrzkomórkowe, 
skutkiem których komórka zdobywa so
bie zapas energii niezbędny dla jej czyn
ności życiowych, dla syntez chemicznych, 
związanych z jej rozmnażaniem się i wzro
stem. Do takich procesów ferm entacy j
nych potrzebne są zaczyny wewnątrz ko
mórki działające (endoenzymy). Inaczej 
fermentacye rzekome, które polegają na 
rozszczepianiu hydrolitycznem bardziej 
złożonych związków: jes t  to proces ze- 
wnątrzkomórkowy i wymaga również en
zymów, poza komórką działających (ek- 
toenzymów). Niemając pod względem 
energetycznym żadnego dla komórki zna
czenia, procesy te z jednej strony uprzy
stępniają mikroorganizmom takie związ
ki, z których bezpośrednio korzystaćby 
one nie mogły, z drugiej mają dla nich 
znaczenie w walce o byt z innemi orga
nizmami przez ochronne działanie pod
łoża.

Wychodząc z założenia, że z pomiędzy 
rozmaitych procesów utleniania, właści
wych bakteryom, ten mógł wystąpić naj
wcześniej, który dochodzi do skutku  na j
łatwiej, t. j. którego efekt cieplny jes t  
największy, Jensen widzi w utlenieniu 
metanu najdawniejszy i pierwszy proces 
fermentacyjny (CH4 -(- 202 =  COa-f- 2HaO) 
i odpowiedni organizm uważa za praojca 
wszystkich drobnoustrojów, a wraz z nie
mi i wszystkich istot żyjących. Zasz
czytna ta  rola przypada w udziale p rą t 
kowi, mającemu po jednej rzęsce na koń
cach, Baccilus metanicus, którego nazwę 
Jensen skraca na Metanomonas.

W  blizkiem z nim pokrewieństwie są 
dwa organizmy, czerpiące energię z u tle
niania wodoru (H2 +  0  — H20), Hydroge- 
nomonas, i tlenku węgla ( C O - f 0 = C 0 2), 
Carboxydomonas. Za niemi idą bakte
rye utleniające związki azotu, a więc na
przód Nitrosomonas, utleniający amoniak 
na kwas azotawy (C03 (NH4)2 -f- 302 =  
=  2HN02-}- C 02 +  3H20), po nim zaś Ni- 
tromonas (Nitrobacter Winogradzkiego), 
utleniający azotyny na azotany
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(KN02 -|-0  — KN 03); ten osta tn i powstać 
mógł znacznie później po bak tery i  azo
tawej, mianowicie niewcześniej, aż zdo
łała ona utlenić przeważną ilość am onia
ku  ziemi na kwas azotawy.

Do typowych bakteryj samożywnych 
należą dalej bakterye utleniające siarko
wodór, Sulłomonas, mianowicie w dwu 
okresach, naprzód na siarkę (H2S -f- O =  
—H20  -j- S), następnie  zaś na kw as siar 
kowy (S +  a O +  H20  =  H2SO.).

Tak więc najdawniejsze is to ty  żywe 
czerpią swą energię życiową z produk
tów wulkanicznych, j a k  wodór, metan, 
siarkowodór, t lenek węgla, amoniak. Są 
to organizmy, mające budowę na jp ros t
szą: krótkie jedno—lub dw urzęsne  prąt
ki, nie tworzą ani rozgałęzień, ani za
rodników.

Powracając do mikrobów utleniających 
związki węglowe, od Carboxydomonas 
Jensen prowadzi nas do bak tery i  kwasu 
octowego (Aeetimonas) i do ko rzys ta ją 
cego z azotu wolnego Azotomonas (Azo- 
tobacter Beijerincka), k tó ry  podobnie jak  
bak terya  kw asu  octowego zadaw ala się 
alkoholem, jako  jedynem  źródłem węgla.

W szystkie  wymienione tlenowce bez
względne łączymy w jednę  rodzinę Oxy- 
dobacteriaceae.

Bakterye bul wek korzonkowych, Rhi- 
zomonas (Rhizobium Beijerincka), w po
staci tak zwanych bakteroidów, posiada
jące  często odnóżki, tworzą przejście do 
obdarzonych w wysokim stopniu zdolno
ścią rozgałęziania się gatunków Strepto- 
thrix; niektóre z pomiędzy nich należą 
do organizmów chorobotwórczych (Acti- 
nomyces). Licznie w ziemi występujący 
rodzaj S trep to thrix  Jensen łączy z opilś- 
nią, od której dalszy rozwój prowadzi do 
grzybów właściwych. W  blizkiem po
krewieństwie z rodzajem Actinomyces, 
zdaniem niektórych autorów, znajdują 
się chorobotwórcze bakterye błonicy i ty 
fusu, Corynebacterium i Mycobacterium. 
Są to również tlenowce. Łączność całej 
tej grupy Jensen  upatruje  także w podo
bieństwie stosunku antagonistycznego, 
jak i  panuje pomiędzy bulwkami korzon- 
kowemi i roślinami strączkowemi z j e 
dnej strony, a ogniskami gruźliczemi

i zwierzęciem —z drugiej. Tak więc dru
ga ta rodzina (Actinomycetes) prowadzi 
do typowych organizmów chorobotwór
czych zwierząt ssących i człowieka, jako 
ostatnich w czasie stopni rozwojowych.

Już Azotomonas, k tóra najczęściej w y
stępuje w towarzystwie wodorostów, p rze
nosi nas w czasy powstania glonów wod- 
dnych, a ukazanie się bakteryj bulwlco- 
wych poprzedza wystąpienie roślinności 
lądowej. W blizkim z Sulfomonas po
zostające stosunku bezbarwne bakterye 
siarkowe (Thiobacteriaceae) cofają nas 
znów do czasów, gdy ziemia spowita była 
jeszcze w ciemności. Z pierwotnej for
my p rą tka  (Thiomonas), powstały tu  roz
maite kształty: ziarniste (Thiococcus), krę
te (Thiospirillum). Jasnoczerwona Chro- 
m atium  vinosa tworzy przejście do d ru 
giej wielkiej rodziny purpurowych bak
teryj siarkowych (Rhodobacteriaceae), 
k tórych rozmaitość kształtów je s t  jesz
cze większa, niż w grupie poprzedzającej. 
Przeciwnie niż wszystkie inne bakterye, 
którym światło naogół szkodzi, p rzeds ta 
wiciele ostatniej tej rodziny najlepiej 
rozwijają się na świetle. Jensen przy
puszcza, że powstały one z bezbarwnych 
bakteryj siarkowych pod wpływem świa
tła  w podobny sposób, jak  z bakteryj 
n itkowatych (Trichobacteriaceae) pod tym 
samym wpływem wytworzyły się glony 
sinozielone. Rodzaje Beggiatoa i Thio- 
thrix  według Jensena są to ogniwa przej
ściowe od bezbarwnych bakteryj siarko
wych do rodziny nitkowatych. Również 
i zdolność wykonywania oryginalnych 
ruchów pełzających, wspólna gatunkowi 
Beggiatoa i sinicy Oscillatoria, zbliża te 
organizmy do siebie. Rodzaj Spiroehaete 
j e s t  właściwie formą śrubową Beggiatoa. 
W odkrytym  niedawno krętku  bladym 
przymiotu (Spiroehaete pallida) mamy 
jednego z najnowszych i najbardziej w y
rafinowanych przedstawicieli tego ro
dzaju. Inne rodzaje bakteryj n itkow a
tych są to Leptothrix, Cladothrix, Cre- 
nothrix; niektóre, j a k  Leptothrix  ochra- 
cea, mają w ybitną  zdolność utleniania 
związków żelazawych na żelazowe.

Rozpatrzone wyżej rodziny bakteryj 
tworzą w systemie dwie potężne gałęzi
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boczne, z których jedna p row adz i ' do 
grzybów właściwych, druga przez glony 
sine do roślin zielonych. Pień główny 
rozwija się w innym kierunku.

Znany je s t  organizm (Thiobacillus de- 
nitriflcans), u tleniający siarkę na kwas 
siarkowy, lecz nie zapomocą tlenu po
wietrza, ale przez rozkład i redukcyę sa
letry  (5 S —(— 6 KN03 +  2 H 20  =
— K2S 0 4 -|- 4 KH S 0 4 -j- 3 N2). Organizm 
ten  tworzy naturalne ogniwo łączne po
między rozpatrzonemi bakteryam i siar- 
kowemi a grupą bakteryj denitryfikacyj
nych. Te ostatnie scharakteryzow ać mo
żna, jako organizmy utleniające zapomo- 
cą tlenu związanego, denitryfikacyi bo
wiem, k tó rą  uważano dawniej za czysty 
proces redakcyjny , zawsze towarzyszy 
utlenianie, podobnie ja k  nitryfikacyi to
warzyszy redukcya. W  dwu głównie k ie 
runkach  przebiega denitryfikacya: Deni- 
tromonas redukuje kwas azotowy odrazu 
na azot wolny, tworząc z alkoholu kwas 
octowy (12K N 03 -f- 13C2H60H —
=  6 N 2 - f  12 CH.COOK +  2 C 02+  21 H20); 
Denitrobacterium  (Bacillus denitrificans 
Burri et Stutzer) tworzy przejściowo 
kwas azotawy i prowadzi utlenienie osta
tecznie aż do kwasu węglowego:
6 KNO:j+C oH 5OH =  6 K N 02+ 2  C02+ 3  H,0 
4K N 02+ C 2H50H =  2 N2+ 2  K2C03 +  3 H20. 
Oprócz bakteryj denitryfikacyjnych, ko
rzystających w równej mierze z azota
nów i z azotynów, istnieją takie, które 
rozkładają jedynie  azotyny, albo jedynie  
tylko azotany. Ponieważ związki azota
we powstały z amoniaku prawdopodobnie 
przed azotowemi, przeto bakterye rozkła
dające azotany należą zapewne do młod
szych.

Z bakteryam i denitryfikacyjnemi łączy 
się grupa bakteryj fluoryzujących. Głó
wny przedstawiciel, Bacterium fluores- 
cens liquefaciens, peptonizuje białko i roz
szczepia tłuszcze. Je s t  to typowy orga
nizm mięsożerny. Za pożywienie służyć 
mu mogły resztki rozmaitych zwierzą
tek, które zamieszkiwały wody jeszcze 
przed ukazaniem się roślin. Ze względu 
na własność rozpuszczenia żelatyny Je n 
sen nazywa go Liquidomonas. Istnieje 
cały szereg stopni przejściowych od Li-
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ąuidomonas do przecinkowców świecą
cych; wiele z pomiędzy tych ostatnich 
pasorzytuje na skorupiakach i na rybach 
i powoduje często świecenie ich jeszcze 
z aży c ia ;  również często spotykam y je 
na nieświeżem mięsie. Niektóre nareszcie 
wyspecyalizowały się w bardzo groźne 
pasorzyty chorobotwórcze, jak  np. prze
cinkowiec cholery (Vibrio cholerae). Ma
my tu całą skalę rozwojową od zwykłych 
roztoczy przez pasorzyty nieszkodliwe do 
organizmów chorobotwórczych. Rozwo
jowi temu towarzyszy wzrost zdolności 
rozszczepiania węglowodanów i kwasów 
aminowych. Wszakże jeszcze bak terya  
cholery, jakby  w charakterze reminiscen- 
cyi, może redukować azotany na azotyny.

Stosując za W iedemannem określenie 
luminescencyi do wszystkich zjawisk 
świetlnych, niewywoływanych wprost 
przez ogrzewanie, Jensen łączy w szyst
kie wymienione organizmy, reprezento
wane, jak  widzieliśmy, głównie przez 
rozmaite gatunki fluoryzujące i świecące, 
w jednę rodzinę i daje jej nazwę Lumi- 
nibacteriaceae.

Bakterye denitryfikacyjne oprócz azo
tanów i azotynów mogą spożytkowywać 
jako źródła tlenu jeszcze chlorany i ar- 
seniany, nie są jednak w stanie reduko
wać siarczanów. Zdolnością w tym kie
runku  obdarzona je s t  osobna grupa bak
teryj, jak  np. Vibrio desulfuricans i in
ne. I tu redukcya połączona je s t  z utle
nieniem; odbywa się ona tylko w obec
ności łatwo podlegających utlenieniu ciał 
organicznych ( 3 C a S 0 4 -j- 2 C.> IT5OH =  
= . 3H2S +  3CaC03 +  CO,, + 3 H ,0 ) .  Bak
terye te tak  co do budowy, jak  i co do 
swych własności zbliżone są do Denitro- 
monas. Żelatyny nie rozpuszczają. Ro
dzajowi temu Jensen daje nazwę Solido- 
vibrio i niewidząc istotnej różnicy po
między jednorzęsnym przecinkowcem 
a wielorzęsnym krętkiem, wyprowadza 
zeń bakterye śrubowate, całą grupę łą
cząc w rodzinę Reducibacteriaceae.

Ludwik Garbowshi, 

(Dok. nasfc.). „
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O W I R T U O Z A C H  LIC ZB .

Od czasu, kiedy A. Binet *) zwrócił 
uwagę świata naukowego na t. zw. w ir
tuozów liczb, zaczęły się mnożyć prace, 
k tórych wyniki nietylko rzuciły snop 
światła na sposoby zapam iętywania  liczb 
i rachowania, którem i posługują się lu 
dzie podobni, lecz także w wielkiej czę
ści umożliwiły wyrobienie sobie w ogól
nych zarysach poglądu na funkcye p a 
mięci zwykłej. O tej pracy, k tó ra  av ci
chości się dokonywa w w arsz ta tach  na
ukowych tylko słabe odgłosy dochodzą 
do uszu szerszej publiczności. Od czasu 
do czasu ukazuje się na deskach ja k ie 
goś Varietć, poprzedzony am erykańską  
reklamą, wirtuoz liczb, k tóry  produkcyom 
swoim s ta ra  się nadać piętno ta jem n i
czości. Publiczność żegna go hucznemi 
oklaskami, choć trochę mu niedowierza, 
myśląc o sztuczkach i podstępach „a r
tysty".

Wirtuozi liczb w dwojakim kierunku 
wybijają się nad poziom współludzi: l) 
posiadają lepszą pamięć liczb niż czło
wiek zwykły, naw et taki, o k tórym  się 
zwykle mówi, że ma pamięć dobrą, 2) 
mają w wysokim stopniu rozwiniętą 
zdolność operowania liczbami. Zdolność 
operowania liczbami wym aga oczywiście 
dobrej pamięci. Niepodobna bowiem w y
konać trudnego rachunku w głowie, np. 
mnożenia dwu liczb czterocyfrowych, j e 
śli się nie ma na  tyle dobrej pamięci, by 
nią módz swobodnie ogarnąć wszystkie 
czynniki rachunku.

Badania pamięci liczb przeprowadza 
się zazwyczaj w taki sposób, że osobie 
badanej podaje się ka r tk ę  papieru, zapi
saną krótszym lub dłuższym szeregiem 
liczb, i dokładnie oznacza czas, niezbęd
ny do nauczenia się bez błędu tego sze
regu  liczb. Z ilości cyfr danego szeregu 
i z czasu, potrzebnego do nauczenia się 
na pamięć tych cyfr wnioskować może
my o jakości pamięci danej jednostki.

!) W książce p. t. Psychologie des grands 
calculatcurs e t joueurs d’echeus. Paris, 1S94,

Poniżej zestawić chcę parę wyników, 
jakie Binet otrzymał, badając wirtuoza 
liczb Diamandego i m nemotechnika x) 
Arnoulda; obok tego podać chcę wyniki, 
do których doszedł G. E. Muller (zur 
Analyse der Gedachtnistatigkeit... Lipsk, 
1911) badając dr. Riichlego, obecnie n a j
wybitniejszego wirtuoza liczb.

Kolumny pionowe oznaczają czas ucze
nia się na pamięć danego szeregu cyfr. 
W ynik i d-ra Riichlego zestawiam z tego 
względu osobno, że szeregi cyfr, których 
on się uczył na pamięć, co do ilości cyfr 
niezupełnie odpowiadają szeregom, k tó
rych używał Binet, badając Diamandego 
i Arnoulda:

Ilość cyfr
danego Diamandi Arnould
szeregu

2 0 135 sek. 150 sek.
30 260 ., 165 „
50 7 min. 165 „

1 0 0 •25 „ 15 min.
2 0 0 75 „ 45 ,

Te niezwykłe wyniki zaćmiewają j e 
dnak rezultaty, jak ie  zdołał osiągnąć dr. 
Riichle. W poniższem zestawieniu podaję 
zawsze czas najdłuższy i najkrótszy, 
w którym  Riichle nauczył się na pamięć 
szeregu o danej ilości cyfr:

Ilość cyfr 
danego 

szeregu
2 0

Riichle 

16 sek.

Ilość cyfr 
danego 
szeregu

72

Riichle 

133,5 s.
2 0 18,5 n 72 166,5
42 34 n 90 170 n
42 65 n 90 266 »
48 44 » 1 0 2 2 0 0 Tł
48 6 6 1 0 2 344 n
60 70,5 n 204 16 m. 44 n
60 99 „ 204 19 „ 40 n

Inny wirtuoz liczb, Perrol, którego ba
dali Kemsies i Griinspan (Uber Rechen- 
kiinstler. Zeitschrift f. padag. Psycholo

*) Mnemotechnik uczy się na pamięć (np. 
cyfry) według pewnego systemu, ułatwiającego 
mu gadanie; tak np. kojarzy on stało cyfry od 
O do 9 z pewnemi literami alfabetu, z liter tych 
tworzy słowa, łatwe do zapamiętania, a potem 
z tych słów wprost niejako odczytuje szereg 
cyfr.
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gie 1903) zdołał nauczyć się siedmiuset- 
cyfrowego szeregu, i po dokonaniu bez
błędnej reprodukcyi z pamięci tego sze
regu, oświadczył, że mógłby natychmiast 
innego szeregu, równie długiego, nauczyć 
się na pamięć; dła niego bowiem niema 
zasadniczej granicy możliwości zapamię
tyw ania  cyfr.

Ta zadziwiająca zdolność zapamięty
wania w możliwie krótkim czasie wiel
kiej ilości cyfr je s t  jednym  z rysów, cha
rak teryzujących  wirtuozów liczb. Drugą 
ich cechą—rzec można najgłówniejszą — 
jes t  niezmierna łatwość wykonywania 
trudnych rachunków w głowie. Doda
wanie i odejmowanie wielocyfrowych 
liczb, mnożenie dwu czterocyfrowych 
liczb, podnoszenie wielkich liczb do dru
giej potęgi, wyciąganie pierwiastków 
z pięciocyirowych liczb, jes t  zwykłym 
programem produkcyj tych ludzi.

Kilka przykładów z dokładnem poda
niem czasu, k tóry  upłynął od chwili, 
w której badający wypowiedział ostatnie 
słowa zadania, do chwili, w której w ir
tuoz liczb uporał się z wykonaniem ra 
chunku, najlepiej objaśnią powyższe wy
wody.

Inaudi (badany przez Bineta) wykonał 
mnożenia następujących liczb: 6  2 4 1 X 3 6 3 5  
i 7 286 X  5 397 w ciągu 21 sek.

Z zadania rozłożenia pięciocyfrowych 
liczb na sumę czterech, do drugiej po tę 
gi podniesionych dodatników Riichle wy
wiązywał się niezwykle prędko. I tak np. 
Riichle rozkłada liczbę:
15 66ł> w ciągu 8 sek. na 1252 -f- G2 4 . I2 4 , l 2
11 339 „ 56 „ „ 1052 4 . 15- - f  82 4 - 5‘J
81926 „ 15,5 „ „ 2S03 4  592 4 . 62 4 . 32
73 641 „ 9 „ „ 2702 4. 262 4 . 82 4  V

W  rozwiązaniu tego rodzaju zadań Rii- 
chle przewyższa o wiele wszystkich in 
nych wirtuozów liczb. Zwykły m atema
tyk, k tóryby w głowie chciał rozwiązać 
jedno z tych zadań, zapewne rychło prze
konałby się o bezowocności swych t ru 
dów.

Już z tych paru słów domyślamy się, 
j a k  wielką musi być zdolność kombina
cyjna takiego Riichlego. I inni wirtuozo
wie liczb, np. Perrol, odznaczają się za
dziwiającą zdolnością kombinacyjną.W j a 

ki sposób Ferrol kombinuje, unaoczni 
nam następujący przykład, w któfym  P. 
rozwiązuje jedno z bynajmniej nie naj
trudniejszych zadań, jak ie  mu wogóle 
zadawano: „Należy wyszukać pierwiast
ku 19,5 potęgi z 24 cyfrowej liczby". 
Perrol wie odrazu, że szukać musi na- 
sampierw pierwiastku 39 potęgi tej licz
by, a potem wynik tego rachunku pod
nieść do drugiej potęgi. Logarytm  24 
cyfrowej liczby ma oharak terys tykę= 23 , 
a m antysa stosuje się do cyfr liczby. 
Pierwiastek miał być liczbą całkowitą *), 
a jak  Perrol poznał, był mniejszy niż 10. 
Dzieląc 23..., przez 39 Perrol otrzymał 
0,5..., którą to liczbę zaokrąglił do 0,60206, 
t. j .  do logarytmu następnej całkowitej 
liczby. Że to był log 4 wiedział z pa
mięci. Liczba 4 była zatem pierwiast
kiem 39 potęgi, a 16 zatem pierwiastkiem 
19,5 potęgi owej 24 cyfrowej liczby. Nad
mieniam, że Perrol — jak  zresztą i inni 
wirtuozowie liczb—umie logarytmy bar
dzo wielu liczb na pamięć, co mu oczy
wiście ułatwia wykonywanie najróżniej
szych, zawiłych rachunków.

•
Niezwykłe wyniki, jakie wirtuozowie 

liczb osiągają, bądźto ucząc się szeregu 
liczb w krótkim czasie na pamięć, bądź
to wykonywając długie rachunki w gło
wie, mimowoli zmuszają do szukania od
powiedzi na pytania, popierwsze: jakie 
charakterystyczne cechy umysłowości od
różniają wirtuoza liczb od człowieka 
zwykłego, powtóre: dlaczego właśnie 
w dziedzinie liczb zjawiają się ludzie 
z tak  wyjątkow ą pamięcią? Odpowiedź 
na te pytania brzmi w sposób następu
jący: Jedną z głównych cech umysłowo
ści wirtuoza liczb je s t  wybitna zdolność 
skupiania uwagi, dzięki której wszelkie 
siły psychiczne są skierowane wyłącznie 
na dane zagadnienie. Inaudi zdoła w ha- 
łaśliwem otoczeniu zatopić się w myślach 
o liczbach; Riichle w czasie odczytu G. 
E. Miillera na zjeździe psychologów 
w Giessen nauczył się szeregu o 204 cy
frach w ciągu 13 minut; głos wykłada-

x) To powiedziano Ferrolowi, zadając mu py
tanie.
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jącego zupełnie nie działał ujemnie na 
jego Okupioną pracę myśli. Owa zdol
ność skupianiu uwagi łączy się u  w ir
tuozów liczb z wielką łatwością pojmo
wania danego zagadnienia i brakiem n u 
żenia się. Człowiek taki potrafi przez 
kilka godzin z rzędu wykonyw ać w gło
wie rachunki lub uczyć się szeregów 
liczb, nieodczuwając przytem  znużenia 
psychicznego.

Nie należy również o tem zapominać, 
że liczby są dla wirtuozów liczb czemś 
więcej niż m artw ym  znakiem; one w zbu
dzają w nich czyto dziwne uczucia np. 
estetyczne (jak u Ferrola), czy też cie
kawią go ze stanowiska teo re tyka  liczb, 
jako takie liczby, które posiadają pewne 
wyjątkowe własności. Tak np. liczba 
429 z tego względu dla Riichlego je s t  
ciekawa, że je s t  iloczynem z trzech liczb 
pierwszych, mianowicie 3 X  l i  X  13.

Wielkie zamiłowanie do liczb budzi się 
u tych ludzi już  we wczesnej młodości: 
Inaudi jako  mały pastuch krów szarość 
swych dni dziecięcych umilał dodawa
niem i mnożeniem liczb, a Riichle mię
dzy 12 ym a 14-ym* rokiem swego życia 
gorliwie się zajmował rozkładaniem wiel
kich liczb na czynniki. Tak od wczesnej 
młodości w jed n y m  kierunku, rzec mo
żna z pewną zaciętością, w ykonyw ana 
praca, dzięki wprawie prowadzi do mi
strzostwa. Dla Inaudego poza liczbami 
świat nie istnieje. Cała jego organiza- 
cya psychiczna stała  się jednostronną 
i zacieśniła się na ten mały wycinek 
świata, jak im  są liczby; wobec reszty 
świata zaś j e s t  jako  człowiek obcy.

Z zawodu poświęcając się ciągłym ana
lizom'; liczb, wykony wając nieraz od dzie
ciństwa prawie dzień w dzień setki na j
różniejszych działań matematycznych, 
wirtuoz liczb nabyw a coraz większej su 
my doświadczeń, u łatw iających mu roz
wiązanie zadań; w pamięci jego u trw a
lają się wyniki rozwiązanych zagadnień, 
tak, że w wielu przypadkach odpowiedź 
na py tan ia  ma gotową, w innych zaś 
razach niezbędne są tylko drobne, uzu
pełniające rachunki.

Wreszcie i o tem  pam iętać musimy, 
że sam m ateryał liczb je s t  znacznie do

godniejszy dla uczącego się ich na pa
mięć, niż jakikolwiek inny materyał, np. 
ustęp  prozą pisany. Tu bowiem bajecz
ne bogactwo słów wprost nie dopuszcza, 
by się mogły powtarzać zwroty o stałem 
następstw ie słów. Nauczenie się zatem 
jednego łub nawet k ilkunastu ustępów 
prozą pisanych nie czyni uczenia się in
nych ustępów łatwiejszem. Inaczej rzecz 
się ma z liczbami; albowiem bardzo czę
sto musi się zdarzać, że pewne komplek
sy cyfr w jednym  szeregu liczb się po
wtarzają, lub że te kompleksy są już 
wirtuozowi liczb znane z innych, po
przednio na pamięć nauczonych szere
gów. O tem, że wirtuoz liczb i z tego 
względu, łatwo może pamiętać liczby, j a 
ko że widzi w nich np. iloczyn dobrze 
mu znanych liczb pierwszych, była już 
powyżej mowa.

Z tego punktu  widzenia łatwo zrozu
mieć, dlaczego zjawiają się wirtuozowie 
liczb, tak  niezwykle w yrasta jący nad po
ziom, i dlaczego w innych dziedzinach 
(może tylko muzykę wyjąwszy) nie zna
my przypadków analogicznych.

Stefan Błachowski.

P R Z Y S T O S O W A N I E  R O Ś L IN  D O  
Ś R O D O W IS K A  W O D N E G O .

W środowisku wodnem żyją i rozwi
ja ją  się nader liczne ga tunk t roślinne, 
obejmowane jednem  ogólnem mianem 
roślinności hydrofitowej. Rośliny te, j a 
ko znajdujące się w zasadniczo odmien
nych w arunkach życia w porównaniu 
z roślinami łądowemi, muszą, rzecz n a 
turalna, wykazywać cały szereg przysto 
sowań specyficznych.

Zanim przystąpimy do rozpatrzenia po
szczególnych przystosowań roślin wod
nych, zaznaczmy, że zbiorowiska hydro
fitowe rozpadają się na dwie grupy: h y 
drofitów absolutnych i hydrofitów zie
mnowodnych. U pierwszych wszystkie 
organy rośliny, zarówno asymilacyjne jak  
i reprodukcyjne, są bądź całkowicie za
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nurzone w wodzie, bądź też spoczywają 
na jej powierzchni (rogatek podwodny, 
grzybień), u drugich część tych organów 
wznosi się ponad wodą (rogoża).

Rośliny wodne pobierają wodę wraz 
z rozpuszczonemi w niej substancyami 
mineralnemi nie za pośrednictwem sa 
mych tylko korzeni, lecz także całej swo
jej powierzchni, dlatego też rola korzeni 
redukuje  się tutaj prawie wyłącznie do 
mechanicznego przytwierdzania rośliny 
do gruntu  lub do regulowania jej równo
wagi i odpowiednio do tego korzenie są 
albo uwstecznione, albo nawet w sta- 
dyum zupełnego zaniku. To zredukowa
nie korzeni, ewentualnie ten ich zanik 
zupełny, je s t  właśnie przystosowaniem 
rośliny hydrofitowej do życia wodnego. 
Zredukowane korzenie, niemające zgoła 
kontaktu  z dnem, widzimy u rzęsy, u ża- 
biścieku. Znamy też rośliny zupełnie po
zbawione korzeni i pływające swobodnie 
po wodzie, np. okrzemki, będące częścią 
składową planktonu, znamy rogatki pod
wodne oraz pływacze, tworzące gęstą 
plątaninę w niew artkich  wodach słod
kich.

W obec zmienionej roli korzeni i rurki 
przewodzące wodę są zupełnie zbyteczne 
dla roślin hydrofitowych, to też i one 
ulegają redukcyi.

To samo dzieje się z tkankami me- 
chanicznemi. I one ulegają znacznemu 
uwstecznieniu, rośliny wodne bowiem 
nie są wystawione na działanie w iatru  
i żyją przytem w środowisku o znacz
nym ciężarze właściwym.

Rośliny hydrofitowe znajdują się też 
w odmiennych zupełnie warunkach, niż 
rośliny lądowe, gdy chodzi o sprawę od
dychania, o pobieranie tlenu. Muszą go 
one czerpać nie z powietrza, lecz z wo
dy, w tlen, ja k  wiadomo, ubogiej. Od
dychają podobnie jak  odżywiają się, całą 
swą powierzchnią; szparki oddechowe na 
liściach podwodnych ulegają zanikowi, 
na liściach pływających występują  tylko 
na górnej części, będącej w zetknięciu 
z powietrzem. Fakt, że rośliny hydrofi
towe znajdują się w trudnem położeniu 
pod względem pobierania tlenu, każe 
nam się już  z góry domyślać licznych

i rozmaitych przystosowań, dążących do 
obfitszego zaopatrywania tych roślin 
w tlen, niezbędnie im do życia potrzeb
ny. I istotnie przystosowania takie znaj
dujemy. Widzimy, że liście podwodne 
hydrofitów absolutnych zaopatrzone są 
w rozliczne wycięcia, przeobrażające li
ście w utwór nitkowaty, strzępiasty, po
dobny do skrzel ryby i mający też tę 
samę, co skrzela rybie, zaletę, mianowi
cie wielokrotnie zwiększoną powierzchnię, 
stykającą się z wodą. Widzimy również 
długie włoski, pokrywające roślinę, a osią
gające ten sam cel, co i poprzednie przy
stosowanie. Spostrzegamy dalej s tosun
kowo duże, szerokie blaszki liści pływa
jących, zaopatrzonych w szparki odde
chowe—jedno więcej przystosowanie, ma
jące na celu jaknajobfitsze pobieranie t le 
nu w trudnych warunkach ekologicznych. 
Przystosowania te sięgają dalej: liść po- 
k ry ty  jes t  g rubą  kutykulą, zawierającą 
wosk i substancye tłuszczowe, służące 
do tego, by woda nie przylegała i nie 
zalewała szparek oddechowych, w samej 
zaś tkance liściowej formują się liczne 
szpary, tworzące formalne komory po
wietrzne; komory te stanowią częstokroć 
70°/u objętości całej rośliny.

Przystosowania do życia wodnego wy
wołują wybitny polimorfizm liściowy. 
Często, jak  np. u grzybienia lub u s trza ł
ki wodnej, spotykam y się z takiem z ja 
wiskiem, że pierwsze liście rośliny mają 
odmienny kształt, niż liście, rozwijające 
się później. Liście ulegają też znacznym 
zmianom w zależności od głębokości, na 
jakiej się rozwijają. Wiele gatunków, 
jak  np. rdest ziemnowodny, ma formy 
lądowe, występujące po wyschnięciu pod
łoża, oraz formy wodne, gdy roślina wra
ca do środowiska wodnego.

Kwiaty roślin hydrofitowych bywają 
bardzo piękne. Z roślin kwitnących w wo
dach naszych rzek i stawów, dość w y
mienić grzybień, grążel, babkę wodną, 
bobrek trójlistny; z roślin podzwrotniko
wych—koroniarkę gujańską, której po
kaźne białe i różowe kwiaty dochodzą 
do 1 m  średnicy.

Hydrofity absolutne mają naogół szy- 
pułki kwiatowe niezmiernie wydłużone,
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tak, że kwiat znajduje się na powierz
chni wody, gdzie też podlega opyleniu. 
O nurzańcu śrubow atym  naprzykład ogól
nie wiadomo, że jego kwiaty  słupkowe, 
osadzone na długich szypułkach, w ychy
lają się po dojrzeniu nad powierzchnię 
wody, po opyleniu zaś szypułki skręcają  
się spiralnie i kw iaty  zanurzają  się pod 
wodą, gdzie już  owoc dojrzewa. Mniej 
natom iast wiadomą rzeczą jest, że za
płodnienie odbywa się częstokroć pod 
wodą.

Lecz reprodukcya tego rodzaju, czyli 
reprodukeya płciowa w środow isku wod- 
nem je s t  trudna, w sku tek  czego rośliny 
wodne naogół owocują nader  skąpo. Ale 
mimo tego, ga tunk i roślin hydrofitowych 
liczebnie przedstaw iają  się bardzo oka
zale, należy więc przypuszczać, że is tn ie 
j ą  pewne przystosowania, przychodzące 
im z pomocą w celu zachowania g a tu n 
ku. Istotnie widzimy, że rośliny hydro
fitowe rozmnażają się nie tylko płciowo, 
lecz także i bezpłciowo, czyli w egetacy j
nie. Rozmnażanie tego rodzaju odbywa 
się zwykle zapomocą łodyg i ich części, 
odrywających się od ustro ju  m acierzy
stego. Oddzielone przed zimą części ro
śliny opuszczają się na dno, gdzie spo
czywają przez zimę, z wiosną zaś, na- 
skutek  wzmożonego światła  i ciepła, za
czynają się rozwijać jako rośliny samo
istne. Poza natura lnem  w egetacyjnem  
rozmnażaniem rośliny wodne podlegają 
jeszcze rozmnażaniu sztucznemu w sku
tek najrozmaitszych uszkodzeń, wyw oła
nych bądź przez ryby, bądź przez fale, 
bądź też przez nawigacyę. O tem, jak  
dobre usługi w egetacyjny  sposób roz
mnażania oddaje sprawie zachowania g a 
tunku, świadczy wymownie fakt, że za- 
raza kanadyjska, k tóra obecnie przepeł
niła wszystkie nasze wody, rozmnaża 
się w sposób wyłącznie w egetacy jny  
w Europie dopiero od roku 1836.

Teraz, gdyśm y się nieco przyjrzeli 
przystosowaniom poszczególnych orga
nów roślin hydrofitowych, zobaczmy j e 
szcze, jak i  wpływ wywierają rozmaite 
czynniki ekologiczne na roślinność hy 
drofitową.

Przedewszystkiem wpływ światła. Wo
da pochłania w znacznym stopniu pro
mienie świetlne, tak, że natężenie świa
tła w wodzie je s t  daleko słabsze, niż 
w atmosferze i, rzecz natura lna , im wię
ksza je s t  głębokość, tem  słabsze docho
dzą promienie. Stąd wniosek, że rośliny 
hydrofitowe są w trudnych warunkach 
asymilacyi i wyrabiania  chlorofilu; są 
one jednak  przystosowane do tego ubóst
wa światła i nawet w świetle bardziej 
natężonem zgoła wegetować nie mogą. 
Światło o słabem natężeniu wywołuje 
u roślin hydrofitowych, podobnie jak  
u roślin lądowych, redukcyę organów 
reprodukcyjnych oraz wzmożenie orga
nów wegetacyjnych, które nader często 
wydłużają się w wodzie tak  samo, jak  
u roślin, wegetujących w cieniu. U ro
ślin hydrofitowych, posiadających liście 
pływające, spotyka się często przystoso
wanie, mające na celu zapewnienie wszy
stkim liściom możności jednakowego ko
rzystan ia  ze światła, mianowicie ogonki 
liściowe są stopniowo coraz dłuższe w kie
run k u  od centrum ku obwodowi.

Drugim niezmiernie ważnym czynni
kiem, oddziaływającym na roślinność, 
j e s t  ciepło. Lecz w środowisku wodnem 
zmiany tem pera tu ry  są znacznie mniej
sze, aniżeli w środowisku atmosferycz- 
nem, w skutek  czego warunki życia ule
gają  małym zmianom w zależności od 
pór roku i tem u należy przypisać fakt, 
że większość wyższych roślin wodnych 
należy do gatunków trwałych.

Gdy przeglądamy grupę roślin hydro
fitowych, uderza nas względnie duża ilość 
gatunków roślin owadożernych. Po bliż- 
szem wejrzeniu w stosunki roślin wod
nych przekonywamy się, że gatunk i mię
sożerne spotyka się głównie wśród mie
szkańców bagien torfiastych o gruncie 
kwaśnym, którego pierwiastki odżywcze 
są przez rośliny z trudem  pobierane. 
Dziewięciornik, rosiczka, tłustosz, pły- 
wacz — oto przykłady roślin owadożer
nych, zdobywających sobie tą niezwykłą 
w świecie roślinnym drogą potrzebne po
żywienie azotowe.

Roślinność hydrofitowa pomimo t ru 
dnych warunków istnienia je s t  zbioro-
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wiskiem, obfitującem w gatunki, co oczy
wiście znajduje się w najściślejszej za
leżności od istnienia specyficznych przy
stosowań roślin tych do środowiska 
wodnego.

J. B.
(W edług la Naturę).

SPRAWOZDANI Ę.

Adam W rzosek . J ę d r z e j  Ś n i a d e c 
ki .  Ż y c i o r y s  i r o z b i ó r  p i s m .  2 to
my. W  Krakowie. Akademia Umiejętno
ści, nakładem  funduszu Nestora Buoewi- 
cza. Skład główny w księgarni spółki 
wyd. polskiej. 1910. Cena kor. 15.

Prof. Wrzosek oddał ogromną usługę spo
łeczeństwu polskiemu swem dziełem. „Jaką 
rolę odegrał w dziejach kultury  naszej J ę 
drzej Śniadecki, tego dotychczas nie uświa
domiliśmy sobie dokładnie11. Pisma dotych
czasowe o Śniadeckim są albo wyczerpane, 
albo rozrzucone po czasopismach specyal- 
nych, dla wielu więc niedostępne. Zresztą 
wyczerpującej monografii nie mieliśmy do
tąd. To też wytworzyło się dziwne położe
nie: wszyscy znają nazwisko Śniadeckiego, 
wszyscy wiedzą, że położył on duże zasługi 
dla nauki wogóle, a dla nauki polskiej 
w szczególności, lecz jakie to były zasługi 
niewielu zdaje sobie z tego sprawę.

Dzieło składa się z dwu tomów. Tom 
pierwszy obejmuje biografię Śniadeckiego. 
P. Wrzosek zużytkował dużo nowych ma- 
teryałów, skutkiem czego mógł sprostować 
niektóre fakty błędnie podano przez swych 
poprzedników, oraz dorzucić wiele nowych. 
J ak  obfity był materyał, na którym biogra
fia się opiera, świadczą słowa z przedmowy: ] 
„na zasadzie materyałów, które mi były do
stępne, można byłoby napisać bardziej wy- | 
czerpujący życioryrs, aniżeli ten, który uło- i 
żyłem; możnaby w nim było nie pominąć 
nawet takich drobiazgów z życia Śniadec
kiego, jak wiadomość o tein, co Śniadecki 
jadał“. Oczywiście podobne drobiazgi nie 
zostały uwzględnione, co stanowi ogromną 
zaletę dzieła.

Zacząwszy od szkoły w Trzemesznie i gi- 
mnazyum Nowodworskiego, prof. Wrzosek I 
przechodzi do studyów Śniadeckiego w Kra- j 
kowie, Pawii, Anglii i Wiedniu (rozdz. I). 
W następnych pięciu rozdziałach mamy na
szkicowaną działalność Śniadeckiego po przy- 
jeździe do Wilna, działalność nietylko nauko- ; 
wą, lecz i społeczną; a więc objęcie katedry ^

chemii w uniwersytecie wileńskim, działal
ność w Towarzystwie lekarskiein, w Towa
rzystwie Szubrawców, objęcie katedry klini
ki z początku w uniwersytecie, następnie 
po jego zamknięciu w akademii modyko- 
chirurgicznej. P rak tyka lekarska, życie ro
dzinne i kłopoty gospodarskie uzupełniają 
życiorys. P. Wrzosek nie pisał apologii, 
usuwając więc niektóre, krzywdzące Śnia
deckiego, poglądy, nie ukrywa przed czy
telnikami jego wad. Przez to postać Śnia
deckiego zyskuje na wyrazistości. Za każdą 
stronicą przeczytaną coraz jaśniej, coraz wy
raźniej wyłania się z mroków przeszłości 
czcigodna postać wielkiego uczonego i oby
watela,

Tom drugi obejmuje rozbiór pism Śnia
deckiego. Tu biograf miał zadanie trudniej
sze, niż w tomie pierwszym, woboc zupeł
nego braku studyów przygotowawczych. 
Krytycznej oceny prac Śniadeckiego z pun
k tu  widzenia historycznego, z jakiego jedy
nie można rzeczy podobno sprawiedliwie 
oceniać, nie mieliśmy dotąd. Próba takiej 
oceny powiększa więc jeszoze zasługi p. 
Wrzoska. Pierwsze miejsce zajmuje oczy
wiście najważniejsze dzieło „Teoryajestestw 
organicznych". Po krótkiem streszczeniu 
części pierwszej, p. Wrzosek poddaje poglą
dy Śniadeckiego krytyce z punktu widze
nia historycznego, wykazuje następnie ge
nezę tych poglądów, mówi o przyjęciu dzie
ła przez świat naukowy u nas i zagranicą 
oraz o wpływie jego na naukę. Prof. Wrzo
sek jest witalistą, lub przynajmniej sympa
tykiem tego kierunku, i oczywiście od cza
su do czasu daje wyraz swym poglądom 
(czemu zresztą trudno się dziwić—gdyż k a
żdy wie, jak trudno zdobyć się na zupełną 
bezstronność), na które nie każdy zgodzić 
się może. Ale może to i lepiej, że o wita
liście Śniadeckim pisał witalista; zwolenni
kowi kierunku mechanistycznego jeszcze 
trudniej, przypuszczam, byłoby się zdobyć 
na bezstronność. Rozdział drugi obejmuje 
streszczenie drugioj części „Teoryi jestestw 
organicznych" i jej rozbiór. Oba te roz
działy stanowią część pierwszą drugiego to
mu, rozpatrującą pisma biologiczne Śniadec
kiego. Część druga obejmuje jego działal
ność, jako medyka, część trzecia—jako pe
dagoga, czwarta—poglądy filozoficzne Śnia- 

i deckiego, wreszcie ostatnia działalność jego,
[ jako chemika.

Oba tomy są zaopatrzone w liczne cieka
we dodatki, ogłoszone poraź pierwszy. Bi
bliografia pism Jędrzeja Śniadeckiego oraz 
prac o nim uzupełnia dzieło; dołączony po- 
zatem skorowidz nazwisk ułatwia wyszuka
nie szczegółów w razie potrzeby. Szkoda, 
że u góry każdej stronicy nie podano ty 
tułu danego rozdziału, co zresztą w części
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zastępują szczegółowe spisy rzeczy każdego 
tomu.

Nie mam potrzeby życzyć dziełu powo
dzenia; wartość jego zapewni mu licznych 
czytelników. Każdy, kogo interesują dzieje 
naszej kultury, wziąwszy to dzieło do ręki, 
z pewnością wiolo na tem zyska.

W. lioszkoicski.

/^adetnia Umiejętności.
I II. W y dz ia ł  m atem atyczn o -p rzyrodn iczy .

Posiedzenie dnia 6 listopada 1 9 1 1  r.

Przewodniczący: D yrek tor E. Janczewski'

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę p. Karnik. Krafta p. t.: „O całkowaniu 
bezpośredniem typowych form różniczko
wych wektorów ozasowo-przestrzennych“.

P. K. wykazuje, ż3 całka zasadnicza czte- 
rowymiarowej teoryi potencyału, zastosowa
na do wektorów, może być przekształcona 
w taki sposób, że zamiast t. z w. Laplasyanu 
zawiera tylko typowe operacye różniczkowe 
pierwszego rzędu. Zapoinocą tak uprosz
czonej formuły można naprzykład całkować 
bezpośrednio równania pola elektromagne
tycznego, podano przez Lorentza i przez 
Minkowskiego.

Czł. H. Hoyer przedstawia rozprawę p. 
Jana Żaczka p. t.: „O nowej formie zakoń
czeń nerwowych we włosach zatokowych 
konia".

Badając włosy zatokowe konia, p. Z. po
sługiwał się metodą barwienia błękitem me
tylenowym według Dogiela i znalazł nową 
formę zakończeń nerwowych, mianowicie 
kolby końcowe, złożone z włókna osiowego, 
kolby wewnętrznej i torebki łąoznotkanko- 
wej. Na podstawie zachowania się włókna 
osiowego p. Z. dzieli te kolby na kilka ro
dzajów: 1) Typowe kolby Krausego, w k tó
rych włókno osiowe nie ulega podziałowi, 
stanowią formę najprostszą. 2) Ciałka, zbli
żone bądź do ciałok, opisanych przez Do
giela, bądź też do ciałek Golgiego i Mazzo- 
niego, opisanych przez Ruffiniego w tkance 
podskórnej człowieka, w których włókno 
osiowe rozgałęzia się. 3) Kolby, utworzono 
z dwu włókien nerwowych, objęte jedną 
wspólną torebką, lub też torebką rozwidlo
ną. 4) Kolby, w których utworzeniu mają 
udział dwa włókna. Jedno, zwykle nie roz
gałęzione, kończy się zgrubieniem, drugie 
przebija torebkę łącznotkankową od góry 
i tworzy na wewnętrznej powierzchni to

rebki delikatną sieć, odpowiadającą apara
towi Timofiejewa. Te kolby są rozmiesz
czone zacząwszy od dołu do górnej trzeciej 
części torebki włosa, obficiej w blaszce we
wnętrznej, rzadziej zaś w zewnętrznej. Spo
tyka się je zazwyczaj wolno leżące w tkan
ce łącznej, niekiedy zaś w przebiegu wiązek 
włókien nerwowych.

Czł. N. Cybulski przedstawia rozprawę 
pp. A. Becka i G. Bikelesa p. t.: „O wza
jemnym stosunku czynnościowym mózgu 
i móżdżku".

Celem wyjaśnienia tego stosunku pp. B. 
i B. zastosowali metodę badania prądów 
czynnościowych. Śledzili mianowicie, czy j a 
kie prądy czynnościowe powstają w móżdż
ku w razie drażnienia kory mózgowej i od
wrotnie— w korze mózgowej, w razie draż
nienia kory rnó,źdżku. Badali dokonali na 
psach kuraryzowanych, a do drażnienia po
sługiwali się podnietą termiczną. Doświad
czenia seryi I, w których drażniono korę 
mózgową a łączono z galwanometrem korę 
móżdżku, przekonały, że podczas drażnienia 
kory mózgowej występują prądy czynnościo
we w obu półkulach móżdżku, jednakże 
często z przewagą półkuli przeciwległej. 
Okazało się przytem, że prądy takie czyn
nościowe występują tylko w korze półkul 
móżdżku, a w małym tylko stopniu, lub 
wcalo nie, w korze robaka. Ważną jest ró 
wnież rzeczą, że powstanie prądów czynno
ściowych w móżdżku można wywołać głó
wnie tylko przez drażnienie okolicy psycho
motorycznej' kory mózgowej, gdy drażnienie 
płata ciemieniowego jest mało skuteczne 
lub zgoła bez skutku. F ak t ten wskazuje, 
że właśnie okolica psychomotoryczna jest tą 
częścią kory mózgowej, która jest w związ
ku czynnościowym z móżdżkiem, mianowi
cie z obiema półkulami móżdżku. W seryi 
II doświadczeń drażniono korę móżdżku 
(półkul) a odprowadzano prąd od kory mó
zgowej. W małej tylko liczbie tych do
świadczeń prądy czynnościowe, w ten spo
sób otrzymane, były mniej więcej równe co 
do natężenia i częstości prądom skonstato
wanym w badaniach seryi I, w znacznej zaś 
większości prądy w korze mózgowej w ystę
powały nader rzadko podczas drażnienia 
móżdżku. Należałoby stąd wnosić, że u  psa 
podniety sensoryczne łatwiej przechodzą 
z mózgu do móżdżku niż przeciwnie.

Czł. N. Cybulski przedstawia rozprawę 
pp. A. Becka i G. Bikelesa p. t.: „O czyn
ności sensorycznej części środkowoj móżdż
ku (robaka)11.

Drażniąc w szeregu doświadczeń różne 
nerwy obwodowe psa, pp. B. i B. stwier
dzili występowanie prądów czynnościowych 
w korze robaka móżdżku (Yermis post., Lo- 
bus medianus posterior). Przez porównanie
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z prądami czynnościowemi, które otrzymać 
można w takich samych warunkach z oko
licy psychomotorycznej kory mózgowej, oka
zało się, że prądy czynnościowe w móżdżku, 
wywołane przez podniety dośrodkowe, nie
0 wiele są słabsze i rzadsze niż obserwowa
ne w ten sam sposób prądy kory mózgowej. 
Drażnienie nerwów jużt.o kończyny przed
niej,. już też tylnej a odprowadzanie prądu 
od robaka, mianowicie od tylnego robaka
1 od górnej jego powierzchni, wykazało brak 
ścisłej lokalizacyi sensorycznej w korze ro
baka. Ważną jest rzeczą, że i drażnienie 
nerwu błędnego powoduje zjawianie się prą
dów czynnościowych w robaku, gdy tymcza
sem w korze mózgowej nie daje wcale prą
dów czynnościowych. Kilkakrotne próby, 
w których łączono z galwanometrem ró
wnież i półkule móżdżku, okazały znaczną 
przewagę prądów czynnościowych na ko
rzyść robaka.

Kalendarzyk astronom iczny na grudzień r. b.

Merkury jest niewidoczny.
Wenus świeci jako Jutrzenka i wschodzi 

na początku miesiąca o godz. fi‘/4 po półn., 
w końcu zaś—o 4 1/ i po półn. Planeta od
dala się od Ziemi, tarcza jej maleje, a faza 
wzrasta.

Marsa widać od zmroku jako jasną gwia
zdę pierwszej wielkości o odcieniu złocistym; 
planeta na początku miesiąca szybko, później 
zaś w tempie coraz wolniejszem zmienia swe 
położenie pomiędzy gwiazdami, poruszając 
się na zachód w pobliżu Plejad. Mars od
dala się od Ziemi, i średnica tarczy jego 
maleje od 18" do 14". 5-go nad ranem pla
neta znajdzie się na drodze towarzysza Zie
mi, i ulegnie zakryciu przez Księżyc. Mars 
góruje coraz wcześniej: na początku miesią
ca po 11-ej wiecz., w końcu zaś przed go
dz. 0 tą.

Jowisz w drugiej połowie miesiąca zaczy
na się ukazywać rano, nizko na wschodzie, 
wyłaniając się z promieni słońca.

Saturn świeci niedaleko na zachód od 
Marsa, przedstawiając się oku nieuzbrojone
m u znacznie mniej okazale, niż Mars; po
siada też inne zabarwienie, z odcieniem nie
bieskim. Obserwować planetę można od 
zmroku przez całą prawie noc. Przez nie
wielką lunetę widać szeroko obecnie roz
warty pierścień planety.

Pełnia księżyca 6-go o godz. 4-ej rpno. 
Początek zimy astronomicznej, odpowiada
jący chwili najniższego stanu słońca, przy
pada 22-go o północy. Natabene „zima

astronomiczna” jest porą roku, znaną tylko 
kalendarzom; astronomowie tego terminu nie 
używają, bo zresztą nie znajdują potrzeby 
w jakiemś odmiennem odróżnianiu pór roku.

T. B.

T O W A R Z Y S T W O  M U ZE U M  K R A 
J O Z N A W C Z E G O  W  K R A K O W IE .

Nadesłano nam z Krakowa ustawę two
rzącego s i ę . Towarzystwa, którego celem, 
tak niesłychanie ważnym i sympatycznym 
dla każdego Polaka, jest zgromadzenie zbio
rów przyrodniczych ze wszystkioh ziem pol
skich i dążenie do najbardziej wszechstron
nego tych ziem zbadania. Z ustawy tej po
dajemy kilka ustępów, bliżej objaśniających 
zadania nowego Towarzystwa.

§ 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: „Towa
rzystwo Muzeum krajoznawczego w Krako
wie". Siedzibą Towarzystwa jest Kraków.

§ 2. Celem Towarzystwa jest założenie, 
utrzymanie i popieranie Muzeum przyrod- 
niczo-krajoznawczego w Krakowie, oraz bu
dzenie i szerzenie zamiłowania do nauk przy
rodniczych i poznawania kraju.

§ 3. Towarzystwo dążyć będzio do togo 
celu przez:

1) gromadzenie środków pieniężnych na 
stworzenie, uposażenie oraz popieranie Mu
zeum;

2) gromadzenie zbiorów przyrodniczych 
w drodze darów i zakupów, tudzież przyj
mowanie depozytów;

3) uzyskanie budynku na pomieszczenie 
zbiorów i pracowni muzealnych;

4) urządzenie działu dydaktycznego w Mu
zeum;

5) wydawanie publikacyj;
6) urządzanie odczytów i wycieczek;
7) zakładanie oddziałów Towarzystwa w in

nych miejscowościach Galicyi i W. Ks. K ra
kowskiego, jako organów Towarzystwa, oraz 
mianowanie delegatów Towarzystwa w obrę
bie Galicyi i W. Ks. Krakowskiego;

8) ochronę zabytków przyrodniczych.
§ 4. Towarzystwo składa się z członków;
1) zwyczajnych;
2) założycieli;
3) wspierających;
4) honorowych.
Członkowie zwyczajni płacą rocznie po 

4 K. Członkiem założycielem może zostać 
każda osoba, korporacya lub instytucya, 
która uiści jednorazowo przynajmnio 200 K.

Członkiem wspierającym może być każda 
osoba, korporacya lub instytucya, która 
udziela Towarzystwu stałej subwencyi w kwo
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cie przynajmniej 50 Iv. rocznie. Członków 
honorowych mianuje na wniosek Rady Wal
ne Zgromadzenie w uznaniu zasług położo
nych dla Muzeum.

§ 5. Obowiązki członków są następujące:
1) uiszczanie wkładek rocznych;
2) popieranie celów Towarzystwa, szcze

gólniej przez pozyskiwanie okazów i dostar
czanie wiadomości fizyograficznych i e tno
graficznych;

3) zawiadamianie Zarządu o cennych 
przedmiotach przyrodniczych nadających się 
dla Muzeum lub o zabytkach przyrodni
czych zasługujących na ochronę.

§ 6. Prawa członków są następujące:
1) korzystanie ze zbiorów, pracowni i bi

bliotek muzealnych według regulaminu;
2) udział w Walnych Zgromadzeniach;
3) czynne i bierne prawo wyborcze do 

Rady Towarzystwa;
4) przedstawianie wniosków Zarządowi.
^ 7. Fundusze Towarzystwa składają się:
1) z wkładek członków zwyczajnych;
2) subwencyj członków wspierających;
3) datków członków założycieli;
4) dochodów z przedsiębiorstw własnych 

jak publikacyj, odczytów, wycieczek i t. p., 
tudzież opłat za zwiedzanie i korzystanie 
z Muzeum;

5) darowizn i zapisów.
Powyższe dochody Towarzystwa idą prze- 

dewszystkiem na założenie Muzeum. Z chwilą 
powstania Muzeum fundusze dzielą się na 
fundusz żelazny i fundusz obrotowy.

§ 9. Fundusz żelazny składa się:
1) z zapisów i datków na ten cel złożo

nych;
2) wkładek członków założycieli;
3) ewentualnie pewnego przez Zarząd wy

znaczonego (oonajmniej 3°/0) procentu od 
wszystkich innych dochodów.

§ 9. Wszystkie inne dochody stanowią 
fundusz obrotowy, z którego mają byd po
krywane wydatki połączone z pracą przy
gotowawczą, a następnie utrzymaniem M u
zeum, pracowni i personelu, tudzież wyda
waniem publikacyj i ogłoszeń.

Paragrafy dalsze ustalają organizacyę we
wnętrzną Towarzystwa, jego władze i orga
ny, porządek i kompetenoyę zebrań i t. p.

Odsyłając czytelników do JS&N® 31 i 32 
Wszechświata z r. b., gdzie myśl utworze
nia i znaczenie Muzeum przyrodniczego pol
skiego były obszerniej wyłożone, redakoya 
pragnie najgoręcej polecić tę myśl wszyst
kim rozumnym sercom polskim.

F U N D U S Z  IM. P R O F .  D -RA  W Ł A 
D Y S Ł A W A  K U L C Z Y Ń S K IE G O .

Komitet ku uczczeniu prof. d-ra Włady
sława Kulczyńskiego, znakomitego polskiego 
przyrodnika, z okazyi jego 30-letniej dzia
łalności w komisyi fizyograficznej Akademii 
Umiejętności w Krakowie, zebrał fundusz 
utworzony z dobrowolnych składek przez 
przyrodników polskich, członków Akademii 
Umiejętności, członków komisyi fizyografiez- 
nej, oraz przyjaciół prof. d-ra Władysława 
Kulczyńskiego. Fundusz ten wynosi w do
chodach 2 916,59 kor., wydatki połączone 
z obchodem jubileuszowym 569,43 kor., po
zostałość 2 347,16 kor. Kwotę tę, tymcza
sowo umieszczoną w banku czeskim „Żivno- 
stenska Banka“ w Krakowie wraz z naro- 
słemi % , komitet składa komisyi fizyogra- 
ficznej, jako fundusz imienia prof. d-ra Wła
dysława Kulczyńskiego, na zawiązek fundu
szu w celu systematycznego opracowania 
fauny i flory ziem polskioh popolsku i prze
znacza go przedewszystkiem na opracowanie 
fauny pająków (Araneae) Polski,

Z funduszu tego, który jest obrotowy 
i otwarty dla dalszego powiększania, mają 
być pokrywane honorarya autorskie po 200 
kor. za arkusz zwięzłego druku, większa 8°, 
a po 100 kor. za tablicę zwięzłą rysunków. 
Wypłata ma następować bezzwłocznie po 
wydrukowaniu każdego arkusza lub zeszytu 
wspomnianego dzieła naukowego na orze
czenie komisyi fizyograficznej.

Podjęcie opracowania popolsku fauny i flo
ry ziem polskich jest jednym z nader pil
nych postulatów wiedzy polskiej i dopomódz 
może do większego zainteresowania się do- 
kładniejszemi badaniami przyrody swojskiej, 
a przedewszystkiem do wytworzenia sił, nie
zbędnych do tej olbrzymiej pracy.

Dokładne poznanie przyrody' ziem naszych, 
jej naturalnych skarbów i wogóle środowiska 
przyrodniczego, w którem naród żył i roz
wijał się w przeszłości i rozwija i żyje obec
nie, ma nader doniosłe znaczenie w postę
pie kultury narodowej, w rozwoju ekono
micznym i okazaniu przed światem naszej 
żywotności. Ponadto dokładne poznanie 
przyrody ziem polskich, na którą zwracają 
się oczy świata naukowego, jest równie wa
żne dla wiedzy powszechnej, bo na obsza
rze ziem polskich styka się fauna i flora 
wschodnia, stepowa i azyatycka z fauną 
i florą zachodnią atlantycką, przechodzi je 
dna w drugą i wiele kwestyj i naukowych 
zagadek przedstawia dla przyrodników i fi- 
zyografów.
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W dziedzinie badań tych stosunkowo na
der mało u  nas zdziałano w porównaniu 
z tem, co zrobiono w fizyografh krajów 
ościennych i u innych narodów kultural
nych. Zaprzeczyć nie możemy, że u  nas 
jeszcze jest zamałe zrozumienie doniosłości 
i potrzeby badań przyrodniczych w kraju 
i poparcie tych dążności przez ogół jest do
tąd bardzo niewielkie, a a tego powodu 
postęp pracy nietaki, jaki być powinien 
w stosunku do naszej kulturalnej i histo
rycznej przeszłości narodowej.

Z przyjemnością też należy zaznaczyć po
wyższą myśl naszych przyrodników i komi
te tu  co do zapoczątkowania funduszu kul
turalno naukowego; oby ta myśl znalazła 
zrozumienie i szerszy oddźwięk w społe
czeństwie, a niewątpliwie znajdą się ludzie 
chętni do pracy i podejmą się epokowego 
dzieła, jakiem będzie systematyczne opraco
wanie fauny i flory ziem polskich.

S. A. S.
(„Czas“ JMa 519 z 14|XI 1911).

KRONIKA NAUKOWA.

Poszukiwania paleontologiczne w  Galicyi 
wschodniej. Położenie miejsca, w którem 
w roku 1908 w Staruni w Galicyi wschod
niej znaleziono szczątki mamuta i nosorożca 
dyluwialnego (p. 52 Wszechświata z roku
1910) umocniło znawców w nadziei, że w tem 
samem miejscu znajdą się jeszcze inne za
bytki paleontologiczne, dlatego postanowio
no robić lege artis dalsze poszukiwania za- 
pomocą kopania sztolni i bocznych koryta
rzy. Polskie Towarzystwo przyrodników im. 
Kopernika we Lwowie przeznaczyło na ten 
cel kwotę 2 000 kor., a p. Paweł hr. Dzie- 
duszycki 2 000 kor. Kopanie już rozpoczę
to, a pracą kierują dwaj przyrodnicy, któ
rzy mają szczególnie obowiązek czuwania 
nad tem, aby wydobyto zabytki paleontolo
giczne nie uległy uszkodzeniu. Znalezione 
okazy oddane zostają do muzeum im. Dzie- 
duszyckich we Lwowie.

Dr. F. W.

B a rw y  dopełniające w  świecie roślinnym.
Engelmann, jak  wiadomo, ustalił pogląd, że 
niektóre organizmy mają własność pochła
niania promieni o barwach dopełniających. 
Zjawisko to zostało zbadane na rozmaitych 
zielenicach (Cyauophyceae), drgalnicach (Os- 
cillaria) i in. przez Gaidukowa, który za
stosował widmo światła elektrycznego. Wo
dorost zielono-niebieski Phormidium tenue

w części w idma poczynając od barwy zie
lonej do fioletowej przybierał zabarwienie 
żółte do żółto-brunatnego, w części zaś wi
dma czerwonej i żółtej pozostawał niebies- 
ko-zielonym. Czerwony wodorost Porphyra 
laciniata w czerwonej i żółtej części widma 
zmieniał zabarwienie na zielone, w obrębie 
zaś innych promieni zachowywał swą pier
wotną barwę. Ponieważ poglądy na war
tość wspomnianych badań były podzielone, 
p. Dangeard przedsięwziął ponownie szereg 
badań w tym kierunku, posługując się spek
trografem własnego pomysłu. Badania pro
wadzane były nad Lyngbya, blizko spokre
wnioną z Phormidium. Widmo otrzymane 
z użyciem pryzmatu kwarcowego i lampy 
Nernsta padało ustawicznie w ciągu dnia 
i nocy na badaną roślinę. Pomarańczowo- 
żółta barwa wodorostu tego w ciemności 
i w części widma od fioletu do zewnętrznej 
granicy promieni zielonych pozostawała bez 
zmiany, która rozpoczynała się raptownie 
w pobliżu linii D; w tej części widma aż 
do pozaczerwonej nici wodorostu były zie
lone. Wyniki badań nad chromatycznem 
przystosowaniem się wodorostu Lyngbya 
yersicolor dają się streścić w następujący 
sposób: złocisto-żółta barwa wodorostu po
zostaje bez zmiany w całej części widma, 
która sięga od promieni fioletowych aż do 
żółtych; zabarwienie zielone występuje pod 
wpływem promieni, które od części żółtej 
sięgają aż do granicy promieni pozaczerwo- 
nych; promienie działające w syntezie chlo
rofilowej wywołują zmianę w zabarwieniu 
wodorostu.

Ce. St.
(Naturw. Rund.).

Szczególne c ia łka  komórkowe, w y t w a 
rzające  antocyan. W komórkach naskórka 
i leżącej pod nim tkanki miękiszowej nie
biesko zabarwionych części płatków Billber- 
gia nutans Wendl oprócz licznych chloro
plastów p. Politis zauważył charakterysty
czne, kuliste ciałka, leżące w protoplazmie, 
które uważa za cyanoplasty. Wielkość ich 
bywa rozmaita, niektóre są zaledwie dostrze
galne, inne znów mają znaczną objętość, 
prócz tego daje się rozróżnić powłoka od nie
biesko zabarwionej zawartości. Barwnik, jak 
świadczą reakcye, jest antocyanem. Co do 
istoty powłoki udało się stwierdzić tylko 
tyle, że nie składa się ona z substancyj 
białkowych i że zawiera chromogen pocho
dzenia garbnikowego. Cyanoplasty, według 
Politisa, powstają nie przez podział już ist
niejących utworów, lecz tworzą się wprost 
z protoplazmy. Antocyan więc powstaje 
nie w soku komórkowym, lecz w specyal- 
nych utworach, które mogą być postawione 
obok chloroplastów, leukoplastów i t, p,
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Oprócz wspomnianej Billbergii obecność 
cyanoplastów Politis zauważył także i u  przed
stawicieli innych rodzin, mianowicie w owo
cach Oonyallaria japonica (Liliaceae), w kwia
tach Iris fimbriata, Laelia anceps, Aąuiiegia 
glandulosa, E rica  carnea, Nepeta glechoma, 
Cler.odendron Balfouri, Weigelia rosea i W. 
japonica var. rosea. Według Politisa anto- 
cyan tworzy się ze związków garbnikowych. 
Pod wpływem czynników zewnętrznych two
rzenie się antocyanu może być wstrzymane, 
cyanoplasty wówczas pozostają, niezabarwio- 
ne. Jeżeli rozwój cyanoplastów ustaje, ule
gają one zwyrodnieniu, barwnik zaś rozcho
dzi się po całej komórce. Barwa antocya
nu bywa rozmaita (czerwona, fioletowa i nie
bieska), dopóki nie ulegnie on wpływom so
ku  komórkowego. Następnie Politis odrzu
ca pogląd, według którego czerwony, fiole
towy i niebieski barwnik jest jednym i tym 
samym związkiem, różniącym się jedynie za
barwieniem, zależnem wyłącznie od stopnia 
kwaśności soku komórkowego, podziela na
tomiast zapatrywania tych  badaczów, k tó 
rzy uznają rozmaite rodzaje antocyanu, ró
żniące się pomiędzy sobą.

Cz. St.
(Naturw. Rund.).

Odporność pstrągów tęczow ych  na w y 
soką tem pera turę .  W upalnem lecie tego- 
rocznem woda ogrzewała się w niektórych 
sta wach,do 28°, a nawet 30°C. Mimo tego, 
pstrągi tęczowe trzymały się w tych sta
wach dobrze i nie marniały. P ak t  ten po
twierdza poczynione dotychczas doświadcze
nia, że pstrąg tęczowy należy do ryb naj
bardziej odpornych na wysoką tem peraturę 
wody.

Dr. F. W i

Glony W skórze ryb. Dr. E. Link w Ber
linie znalazł głęboko w skórze karpi, linów 
i okoni żyjące glony zielone, zwane Chloro- 
chytrium piscicoiens, wielkości 0,01 do 0,13 
mm. Większe okazy można więc widzieć 
i golem okiem, mają one barwę zielonawą 
i brudno zieloną, a trzymają się w grupach

wytworzonych przez podział pojedynczych 
glonów. Glony otorbiają się w skórze, okry
tej na powierzchni białemi punktami, zdajo 
się więc, że glony ulegają ostatecznie wy
dzieleniu. Zapalenie skóry wywołane przez 
glony występuje w sierpniu i wrześniu.

Dr. F. W.

Sen z im ow y karpi. Często daje się sły
szeć, że karpie podczas chłodnej pory roku 
zapadają jakby w sen zimowy, pozostają bez 
ruchu, nie przyjmują pokarmu, a jeżeli je 
dzą, to pokarm nie zostaje przyswojony. 
Ponieważ wiadomości pod tym względem, 
spotykane w literaturze naukowej, nie wy
jaśniają kwestyi, czy mamy tu  do czynienia 
z peryodycznem zjawiskiem życiowem, czy 
też tylko z wpływem temperatury, p. F. 
Supino przedsięwziął szereg badań w celu 
rozwiązania tej spornej sprawy. Jedne kar
pie trzymane były w pracowni w naczyniu 
z przepływającą wodą o stałej mniej więcej 
temperaturze, inne zaś na otwartem powie
trzu w wodzie stojącej, w ciągu stycznia, 
lutego i marca; ostatnie więc wystawione 
były na działanie zmiennej temperatury, 
pierwszym dostarczano pożywienia, drugim 
zaś nie. Spostrzeżenia nad ogólnem zacho
waniem się badanych ryb oraz oznaczanie 
ciężaru (ewentualnie przyrostu wagi) doko
nywane były bardzo często i nader staran
nie. Wynik był następujący: karpie trzy
mane w temperaturze około 14° regularnie 
odżywiały się, a ciężar ich ciała wzrastał 
(około 36,3°/0). Karpie trzy^mane na otwar- 
tem powietrzu przyjmowały również pokarm, 
dopóki temperatura była wyższa niż 7°; za 
obniżeniem się temperatury przyjmowanie 
pokarmu ulegało przerwie, przyczem ciężar 
ciała się zmniejszał. Gdy tem peratura pod
nosiła się, karpie ponownie zaczynały odży
wiać się, a ciężar ciała wzrastał. Doświad
czenia powyższe świadczą, że zjawisko snu 

j zimowego u karpi nie jest zjawiskiem pe- 
! ryodycznem, lecz zależnem jedynie od wy- 
I sokości temperatury.

Cz. St.
I (Naturw. Rund.).

Numer spóźniony z powodu bezrobocia drukarzy.
TREŚO NUMERU. Zarys systemu naturalnego bakteryj, przez Ludwika Grarbowskiego. — 
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