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Z F A U N IS T Y K I  K R A J O W Y C H  
S K Ą P O S Z C Z E T Ó W  W O D N Y C H  

(O łig o c h a e ta  l im icola) .

Nasze skąposzczety wodne, stanowiące 
część rzędu Ołigochaeta, do którego ró
wnież należą dobrze nam znane pierście
nice lądowe, ja k  dżdżownica (Lumbricus), 
do roku 1909 nie znalazły nikogo, ktoby 
się zajął ich opracowaniem faunistycz- 
nem, jakkolwiek na Zachodzie badania 
nad niemi już w XVIII w. były prowa
dzone. We wszystkich prawie sąsied
nich krajach, ja k  Węgrzech, Iiossyi, Fin- 
landyi i oczywista w północnych, za
chodnich i południowych prace nad tą 
grupą oddawna zostały już  podjęte, na
sze ziemie tylko wyglądają dla cudzo
ziemca jakby  zupełnie pozbawione przed
stawicieli skąposzczetów wodnych.

Zachęcony więc przez prof. Nusbauma, 
zająłem się w jego Instytucie we Lwo
wie opracowaniem tego pociągającego 
tematu. W  następnym roku z zadowo
leniem dowiedziałem się, że nad tą samą 
grupą rozpoczął pracę także prof. M. Ko
walewski w Dublanach. Wynikiem do

tychczasowym jes t  jedna  publikacya prof. 
M. Kowalewskiego x) i dwie moje a).

Przeglądając literaturę  naszę znalazłem 
w pismach prof. Wierzejskiego 3) notatki, 
stwierdzające w Tatrach trzy gatunki, 
z k tórych jeden  jeszcze przed prof. Wie- 
rzejskim znalazł w Krakowie 0. Schmidt *) 
a z Woli Dobrostańskiej (koło Lwowa) 
zebrało Muzeum im. Dzieduszyckich "). 
Prof. Kowalewski opisał 21 gatunków, 
zebranych w stawie ogrodu botanicznego

!) Materyały do fauny polskich skąposzcze
tów wodnych (Ołigochaeta aąuatica) cz. I. (Spr. 
Kom. Pizyogr. Akad. Um. w Krakowie). K ra
ków, 1911.

2) a) Tymczasowe wyniki badań nad fauną 
skąposzczetów wodnych (Ołigochaeta limicola) 
Galicyi. (Kosmos XXXV, 198—205). Lwów, 1911,

b) Przyczynek do fauny skąposzczetów wo
dnych (Ołigochaeta limicola) Galicyi. (Księga 
pamiątkowa prof. d-ra Józefa Nusbauma-Hilaro- 
wicza, 57—91, z 14 lig.). Lwów, 1911.

3) a) Materyały do jezior tatrzańskich. (Spr. 
Komis. Fizyogr. Akad. Fm . w Krakowie 16, II). 
Kraków, 1882.

b) Zarys fauny stawów tatrzańskich. (Pa
miętnik T-wa tatrz. 8), 1883.

4) Brehms Tierleben, (wyd. II, Niedere Tie- 
re, str. 89), 1878.

5) Przewodnik po Muzeum im. Dzioduszyc- 
kich we Lwowie (str. 05), 1907.
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w Dublanach (koło Lwowa), j a  zaś poda
łem materyał z dwudziestu kilku miej
scowości, przeważnie z Galicyi wschód, 
w 32 formach, w czem znajduje się j e 
dna nowa odmiana.

Skąposzczety europejskie obejm ują  ośm 
rodzin, a mianowicie: 1) Aeolosomatidae 
(Oleiczkowate) J), 2) Naididae (Pływitko- 
wate), 3) Tubificidae (Rurecznikowce),
4) Lumbriculidae (Dżdżowniczkowate),
5) Haplotaxidae (Studniczkowate), 6) Di- 
scodrilidae (Pasorzytki), 7) Enchytraei- 
dae (Wazonkowce), 8) Lumbricidae (Dżdżo- 
wnicowate).

Skąposzczety o drobnych zazwyczaj 
wymiarach, zwłaszcza wodne (od 0,5 do 
kilkudziesięciu milimetrów), odznaczają 
się tem, że ciało ich jest pokryte  krót- 
kiemi, pod lupą dopiero widocznemi 
szczecinkami, zebranemi po kilka w pęcz
ki, regularnie osadzone, zazwyczaj po 4 na 
jednym  segmencie, 2 brzuszne i 2 grzbie
towe. U dwu najniżej uorganizowanych 
rodzin, oleiczkowatych i pływitkow atych, 
spotykamy charak terystyczny  sposób roz
mnażania się przez podział, mający bar
dzo wiele cech wspólnych ze zjawiskiem 
regeneracyi; polega on na tem, że doro
sły osobnik zaczyna się w pewnem miej
scu wpoprzek przewężać z każdym dniem 
coraz bardziej, a po kilku do kilkunastu  
dniach, kiedy u tylnego, nowego indy- 
widum wykształci się głowa, następuje 
przerwanie się na dwa osobniki; u nie
k tórych gatunków , zanim nastąp i zupeł
ne oddzielenie się, ukazują się ku  ty ło
wi lub przodowi nowe miejsca przew ę
żenia, w skutek  czego powstaje łańcuch 
z 2 — 3 — 4 lub więcej osobników, zwa
nych zooidami.

Oleiczkowate, do których należy tylko 
jeden rodzaj Aeolosoma (oleiczka), s tano
wią najniższe skąposzczety, odznaczające 
się obok pierwotnej organizaeyi drobne- 
mi rozmiarami (0,5—2 mm)  i gruczołami 
skórnemi olejkowatemi, które najczęściej 
są zabarwione. Dotychczas u nas zo-

J) Dla każdej rodziny wprowadzam nazwę 
polską, ze względów praktycznych, z wyjątkiem  
dwu ostatnich rodzin, które mają nazwy polskie 
oddawna.

stał stwierdzony przez prof. Kowalew
skiego jeden gatunek Ae. Hemfrichi 
Ehrbg.; ten sam gatunek znalazłem w ro
k u  bieżącym i j a  w powiecie liskim i so- 
Lalskim. Oprócz tej formy należy tu  j e 
szcze kilka innych, opisanych głównie 
przez czeskiego specyalistę Pr. Vejdov- 
skiego, a znalezionych przeważnie w szcze
gólnych środowiskach, ja k  np. w cie
mnych, zapuszczonych studniach; żyją 
one pośród liści roślin, przy powierzchni 
wody.

Piywitkowate obejmują największą li
czbę gatunków i rodzajów, z których na
stępujące u nas znalazłem: Amphichaeta 
(zimołek), Chaetogaster (brzuchoszcze- 
tek), Ophidonais (wężyk), Slavina (Sło
wianka), Stylaria (wrytnica), Nais (piy- 
witka), Dero (skrzelowiec), Aulophorus 
(widelkowiec) i P ris tina  (szczetnica).

Zimołek, uważany dotychczas za formę 
morską, notowany był zaledwie parę ra 
zy z nad wybrzeży morza Bałtyckiego; 
tymczasem prof. Kowalewskiemu i mnie 
udało się znaleść go w okolicy Lwowa; 
przypuszczam stąd, że je s t  on bardziej 
rozpowszechniony, niż się zdawało; przy
czyną killcorazowego tylko znalezienia 
tej formy są niewątpliwie bardzo drobne 
jej rozmiary, 1—2 mm-, wr jak iem  ś ro d o 
wisku znajdował zimołka prof. Kowalew
ski, tego nie podaje; j a  znalazłem w den
nym namule rowu, odprowadzającego 
wodę ze stawu Sobka we Lwowie.

Brzuchoszczetek, ja k  nazwa każe się 
domyślać, odznacza się tem, że posiada 
pęczki szczecin tylko na brzusznej s tro
nie. Kiedy wszystkie inne skąposzczety 
odżywiają się detritusem  roślinnym, brzu- 
choszczetki pędzą żywot drapieżny, chw y
tając drobne raczki planktonowe i t. p., 
czego dowodem są niestrawione szkie
lety w przewodzie pokarmowym tych 
maleńkich robaczków. Jeden zaś g a tu 
nek pasorzytuje na ciele ślimaków wod
nych; niekiedy pojawia się, zwłaszcza na 
nodze ślimaka, w takiej ilości, że na 
pierwszy rzu t oka daje się zauważyć. 
Wszystkie prawie ga tunk i brzuchoszczet- 
ka odznaczają się znaczną przezroczy
stością skóry tak, że wewnętrzne organy
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można z łatwością obserwować na ży
wym okazie pod mikroskopem.

Brzuchoszczetek, wężyk, wrytnica i pły- 
w itka  trzym ają  się przeważnie pośród 
roślin podwodnych, jak  Ceratophyllum, 
Myriophyllum, Potamogeton, Naphar, Le- 
mna, Spirogyra i t. p. W każdym s ta 
wie, zarosłym szczególnie Ceratophyllum 
i Myriophyllum, spotkamy zawsze jednę 
z najpiękniejszych form, wrytnicę trąbko- 
wą *) (Stylaria lacustris), noszącą dawniej 
nazwę łacińską Nais proboscidea. Od
znacza się ona, jak  nazwa polska w ska
zuje, długim wyrostkiem  na głowie, cią
gle znajdującym  się w ruchu, będącym 
niewątpliwie organem dotyku; oprócz te 
go w rytnicy dodaje powabu pięknie żół
te zabarwienie na przodzie i znaczna 
przezroczystość ciała.

Na Ceratophyllum lub pośród splotów 
glonów łatwo znaleść dość duże formy 
wężyka (Ophidonais serpentina), przypo
minającego w ruchach i wyglądzie węże 
olbrzymie, żyjące na drzewach.

Słowianka (Slavina appendiculata) żyje 
w bagienkach, zarosłych glonami, na 
dnie, w namule; do skóry jej przytwier
dzają się różne ziarnka detritusu, w sku
tek  czego tworzy się pewnego rodzaju 
osłona ciała. Słowiankę łatwo poznać po 
wydłużonych szczecinach włosowatych, 
znajdujących się tylko na jednym  seg
mencie na przodzie ciała.

Najbogatszy w gatunki je s t  rodzaj 
p ływ itka (Nais). Wszystkie prawie na j  
grzbietowej stronie mają długie szczeci
ny włosowate, ułatwiające im szybkie po
ruszanie się w wodzie zapomocą ruchów 
biczykowatych. Z wyjątkiem jednego ga
tunku, wszystkie posiadają parę plamek ! 
ocznych, czego u wyższych od nich i n a j
niższych skąposzczetów nie spotykamy.

Grupa ply witek wymaga jeszcze dokład
niejszego opracowania systematycznego, 
gdyż szereg form, nowo opisanych przez 
szwajcarskiego specyalistę Pigueta i uz
nanych przez niego za oddzielne gatun-

>) Nazwy tej poraź pierwszy użył Witowski 
(1849), a za nim caty szereg innych autorów pol
skich podręczników,

ki, znajduje się w śc.isłem między sobą 
pokrewieństwie i najprawdopodobniej nie
które są tylko odmianami form innych.

Podobne stosunki, może tylko jeszcze 
w wyższym stopniu, zachodzą u skrze- 
lowców (Dero) i u blizko z niemi spokre
wnionego widełkowca (Aulophorus). Oba 
te rodzaje mają na ty lnym  końcu ciała 
wyłącznie u nich tylko spotykany apa
rat skrzelowy, na którego kształtów 
podstawie potworzono różne gatunki; 
jednak  skrzela te są bardzo kurczliwe 
tak, że za lada jakiem  zaniepokojeniem 
osobnika, bywają wciągane i tylko wpraw
ne oko może zauważyć ich ślady; oczy
wiście toż samo dzieje się w razie kon
serwowania. Oba powyższe rodzaje żyją 
w wodach zabagnionych, najczęściej le
śnych i nie należą wcale do pospolitych; 
ciało ukryte je s t  w rurce, tylko apara t  
skrzelowy wystaje nazewnątrz. Wideł
kowca łatwo odróżnić od skrzelowca po 
dwu palcowatych wyrostkach dosyć dłu
gich, będących przedłużeniem końca cia
ła. Jednakże w lasach brodzkich znala
złem kilka osobników widełkowca o bar
dzo krótkich tych jakby  widełkach tak, 
że wskutek tego zbliżały się do skrze- 
lowców.

Ostatnim u nas stwierdzonym rodzajem 
z p ływitkowatych jes t  szczetnica (Pristi- 
na); do dwu gatunków podanych przeze 
mnie i prof. Kowalewskiego przybywają 
jeszcze dwa, które znalazłem w pow. so- 
kalskim; jeden  z nich je s t  formą zupeł
nie nową. Szczetnice żyją jużto na ro
ślinach, jużto w namule wód stojących; 
wszystkie są formami drobnemi, w sku
tek czego łatwo uchodzą uwagi; wiele 
z nich ma płat głowowy przedłużony 
w dłuższy lub krótszy ry jek  czułkowaty.

W szystkie pozostałe skąposzczety wo
dne przebywają na dnie wód, w namule, 
piasku, pośród mchów, porastających gła
zy podwodne, pod kamieniami lub też 
w butwiejących łodygach i korzeniach 
roślin. Jedne tylko pasorzytki (Disco- 
drilidae), reprezentowane przez jeden ro
dzaj i gatunek pędzą żywot pasorzytni- 
czy na skrzełach raków; pasorzytek 
(Branchiobdella), jak  wiele innych paso- 
rzytów, wskutek specyalnych warunków,
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w jakich przebywa, do tego stopnia zmie
nił się w zewnętrznym  wyglądzie, że 
przez dłuższy czas b y ł  uważany za pi
jaw kę raczej, niż za skąposzczeta; bada
nia jednak  nad organizacyą jego w yka
zały, że spokrewniony je s t  z dżdżowni- 
czkowatemi (Lumbriculidae). Fasorzytek 
w ystępuje  w licznych odmianach, pole
gających na różnej budowie narządów 
ustnych.

Najpospolitszym przedstawicielem ro
dziny rurecznikowców (Tubificidae) je s t  
rurecznik zwyczajny (Tubifex tubifes), 
żyjący w najrozmaitszych środowiskach 
wodnych: kałużach, rowach, bagnach, 
stawach, jeziorach, rzekach naw e t  w ro
wach fabrycznych, zanieczyszczonych 
chemicznie różnemi odpadkami — jes t to  
jednem  słowem najmniej wybredny ro
baczek. Niekiedy w ystępuje  w takich 
ilościach, zwłaszcza w pły tk ich  wodach, 
że woda zdaleka wydaje się zabarwioną, 
na brudno czerwono; pochodzi to stąd, 
że rureczniki, zazwyczaj tkwiące przed
nim końcem ciała w namule, tylnym, 
wyciągniętym  w delika tną  czerwonawą 
niteczkę, wolno wachlują  w wodzie; ru 
chy te, zdaje się, ułatw iają  tym istotom 
oddychanie; za najlżejszem poruszeniem 
wody, łąki tych ogonków przez nagły 
skurcz znikają w namule, i w tedy mo
żemy zauważyć, że powierzchnia namułu 
jes t  zasiana dziureczkami; po chwili 
ogonki zaczynają się znowu wTysuwać 
i pięknym ruchem  wachlować. Często 
można spotkać osobniki dojrzałe płcio
wo, co gołem okiem łatwo poznać po 
białawem zgrubieniu na przodzie ciała; 
je s t to  t. zw. siodełko (clitellum).

Obok rurecznika zwyczajnego w wo
dach europejskich żyją jeszcze inne g a 
tunki, ale znacznie rzadziej występujące; 
u  nas stwierdziłem trzy formy.

Razem z rurecznikiem można czasem 
spotkać inny rodzaj a mianowicie mu- 
łowca (Limnodrilus), występującego u nas 
w dwu gatunkach . Są one trochę wię
ksze od rureczników, a oprócz, tego ła 
two je  odróżnić po żółtawem zabarw ie
niu ogonka; mulowce mają również zwy
czaj wachlowania, ale ruchy ich ogonków 
są bardziej flegmatyczne, niż u  rurecz-

ników. Nawet wybierając m ateryał z roz
cieńczonego namułu, łatwo te dwa ro 
dzaje wyróżnić po specyalnem ich zwi
jan iu  się, mianowicie rurecznik skręca 
się śrubowato, mułowiec natom iast bez
ładnie a przytem jes t  okry ty  śluzowatą 
osłonką, z której go trzeba wypłoszyć, 
chcąc wziąć go pod obserwacyę.

Dżdżowniczkowate (Lumbriculidae), 
obejmujące kilka rodzajów, z k tórych 
u nas tylko dwa zostały stwierdzone, 
mają najpospolitszego przedstawiciela 
w dżdżowniczku bagiennym (Lumbricu- 
lus variegatus); żyje on w zabagnionych 
zbiornikach wodnych, najczęściej pośród 
mchów torfiastych; odznacza się energi- 
cznemi rucham i biczykowatemi, ślizko- 
ścią i łatwością rozpadania się na części, 
które regenerują; stąd zwykle znajdu je
my osobniki o jaśniej zabarwionym ty l
nym końcu ciała, k tóry  je s t  regeneratem.

Studniczkowate (Haplotaxidae, dawniej 
Phreoryctidae) reprezentowane są przez 
jeden gatunek  studniczka drucieńcowego 
(Haplotaxis gordioides), dochodzącego nie
kiedy znacznych rozmiarów, bo 3 cm dłu
gości. Nie je s t  to forma pospolita, cho
ciaż można ją  znaleźć w najróżnorodniej
szych środowiskach: w górach, nizinach, 
głębinach i wodach płytkich, w bagnach, 
rowach, źródłach, studniach, w namule 
rzecznym, a od czasu do czasu nawet 
w rurach wodociągowych i to w znacz
nej ilości. Tego rodzaju wypadek zda
rzył się w wodociągach lwowskich w ro 
ku  1905, skąd okazy posiada Muzeum 
im. Dzieduszyckich. Poraź pierwszy u nas 
studniczek został znaleziony przez 0. 
Schmidta w basenie, w ogrodzie botani
cznym w Krakowie; również prof. Wie- 
rzejski stwierdził go w Tatrach. W  da
wniejszej literaturze odróżniano dwa ga
tunki studniczka, które badacz niemiecki 
Michaelsen złączył w jeden, choć, zdaje 
mi się, niezupełnie słusznie.

Pozostaje jeszcze rodzina wazonkow- 
ców (Enchytraeidae), k tórych pewne g a 
tunki żyją wr ziemi próchnicowej, w wa- 
zonkach, skąd poszła ich nazwa, inne zaś 
spotykamy w namule stawów, jezior, rzek 
lub pośród korzeni mchów, porastających 
głazy podwodne; inne znowu formy zaj
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mują środowiska pośrednie, to znaczy na- 
pół przesiąknięte wodą. W skutek tego 
wazonkowce należą częścią do skąpo
szczetów wodnych, częścią do lądowych. 
Grupa ta  przedstawia wiele trudności 
w oznaczaniu gatunkowem, gdyż główne 
cechy polegają na morfologii organów 
płciowych a niezawsze znajdujemy osob
niki dojrzałe; w materyale swoim mam 
już szereg różnych gatunków, których 
jednak  jeszcze nie oznaczyłem.

Ostatnia rodzina dżdżownicowatych 
(Lumbricidae), jako  prawie wyłącznie lą
dowa, bliżej nas już  nie zajmuje, chociaż 
czasem, zwłaszcza niektóre gatunki, mo
gą być spotkane w małych zbiornikach 
bagiennych lub w namule nadbrzeżnym; 
do takich np. należy Eiseniella tetraedra, 
k tó rą  znalazłem kilka razy w swoich 
m ateryałach  1).

* *

W  artykule  tym  starałem  się zwrócić 
uwagę na charakterystyczniejsze cechy 
pospolitszych form i na ich miejsca wy
stępowania, celem poinformowania i u ła t
wienia roboty tym, którzyby chcieli przy
czynić się zbieraniem m ateryału do szyb
szego opracowania ziem naszych pod 
względem fizyograflcznym. W razie do
kładniejszego przeszukiwania tak  różno
rodnych u nas terenów niewątpliwie 
znajdą się formy nowe, może swoiste 
nawet ziemiom naszym.

Poławiając tego rodzaju materyał, z y 
skujem y cały szereg innych korzyści 
i osobistego zadowolenia; zapoznajemy 
się z ciekawem życiem nie tylko tych

*) Skąposzczetami lądowemi zajmował się 
prof. J . Nusbaum i ogłosił następujące rozprawy;

a) Studya nad fauną skąposzczetów (Oligo- 
chaeta) krajowych. (Pamiętnik fizyogr. t. XI). 
Warszawa, 1891.

b) Beitrage znr Anatomie u. Systematik der 
Enchytraeiden (Biol. Centrb.) 1895.

c) Materyały do historyi naturalnej skąpo
szczetów galicyjskich (Buli. de 1’Acad. d. Scien.). 
Kraków, 1893.

d) Materyały do fauny skąposzczetów (uli- 
gochaeta). Spraw. Kom. Fizyogr. Akad. Umiej, 
w Krakowie, t. XXXI), 1896.

form, ale także wielu innych drobnych 
zwierzątek wodnych; często odkrywamy 
interesujące zjawiska biologiczne, co da
je  ogromne zadowolenie wewnętrzne 
i uczy nas patrzeć zupełnie innem okiem 
na otaczającą nas przyrodę.

W ystarczy nabrać trochę roślin wod
nych i namułu, umieścić w naczyniu 
szklanem, a po pewnym czasie, gdy na- 
muł osiądzie a rośliny ułożą się,' zoba
czymy ogromną różnorodność grup, wśród 
nich zauważymy drobne lub większe bia
ławe lub czerwonawe robaczki, p ływają
ce szybkim ruchem wężykowatym lub 
biczykowatym, inne pełzające po ścia
nach akwaryum, jedne zbierające się 
w zaciemnionym kącie naczynia, inne 
w oświetlonym; jedne owijające się do
koła gałązek roślinnych, inne znowu wy
suwające swoje ogonki z namułu i po
ważnym lub energicznym ruchem balan
sujące — będą to różne gatunki skąpo
szczetów. Początkujący w rozpatryw a
niu form tej grupy będzie się zrazu my
lił i w domniemanym skąposzczecie znaj
dzie często np. młodą gąsienicę muchów
ki, ale stopniowo nauczy się odróżniać 
je  nawet po ruchach.

Konserwować m ateryał najlepiej w 10% 
formalinie, czyli 4%  formaldehydzie.

Chcącym bliżej zająć się skąposzczeta
mi wodnemi podaję najważniejsze klucze 
do oznaczania; zasadniczy jest: Michael- 
sen dr. W., Ołigochaeta (w Das Tier- 
reich), Berlin 1910, obejmujący formy 
wodne i lądowe z wszystkich części 
świata; drugi również tego samego auto
ra o tyle j e s t  ważny, że uwzględnia naj
nowszą literaturę: Ołigochaeta (Siisswas- 
serfauna Deutschlands, zesz. 13), Jena  
1909; starsze nieco opracowanie, jednak 
bardzo sumienne daje klucz angielski: 
Beddard Frank Evers: A monograph of 
the Order of Ołigochaeta, Oxford 1895; 
w końcu ze względu na tablice anatomi
czne znaczną jeszcze wartość przedsta
wia: Vejdovsky Franz: System und Mor- 
phologie der Oligochaeten, Praga  1884.

Jan Golański.
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O S T A T N I E  B A D A N IA  N A D  Z M Ę 
C Z E N IE M  M IĘŚN I.

Pierwsze badania system atyczne nad 
istotą zmęczenia prowadzone były  przez 
Mossa i jego uczniów zapomocą ergogra- 
fu, wynalezionego przez niego. Mosso 
obok przebiegu zjawisk zmęczenia s ta ra ł  
się wyjaśnić przedewszystkim  związek 
między zmęczeniem umysłowem a fizy- 
cznem, szczególnie zaś dążył do pozna
nia siedliska zmęczenia. W obec takiego 
zakresu badań ergograf Mossa w zupeł
ności wystarczał, pomimo że pracow ała 
przytem tylko nieznaczna ilość mięśni 
jednego palca ręki.

Rzecz oczywista, że chcą wyrobić so
bie należyte pojęcie o ogólnej zdolności 
człowieka do pracy fizycznej, musim y 
wprowadzić w grę większą ilość mięśni. 
W  tym właśnie celu już  przed la ty  Jo- 
hannson zbudował przyrząd, z którego 
pomocą osobnik badany wykonywa ru 
chy podobne do wiosłowania; obie ręce 
podnoszą przytem  działaniem mięśni r a 
mienia ciężary od 10 do 60 kg lub n a 
wet jeszcze większe. Wysokość podnie
sienia ciężaru zostaje zanotowana na 
obracającym sig walcu. Podobnie jak  
w ergografie Mossa, o wykonanej pracy 
wnioskujemy na podstawie podniesione
go ciężaru i wysokości podniesienia. Po
sługując się tym  przyrządem Palmćn nie
dawno wykonał szereg doświadczeń. Cel 
jego badań był w głównych zarysach 
ten sam, co i Mossa, lecz o trzym ane w y
niki mają nieco inne znaczenie, miano
wicie bardziej praktyczne. Palmen pro
wadził badania nad sam ym  sobą. Naj
bardziej uderzający je s t  wzrost sp raw 
ności m uskulatury , co mogą najlepiej 
wyjaśnić poniżej przytoczone dane licz
bowe.

Przy  pewnym takcie, wybijanym  przez 
metronom, podnosił on pewien ciężar 
możliwie wysoko dotąd, dopóki wysokość 
w skutek  następującego zmęczenia nie s ta 
ła się zupełnie mała, poczem następował 
spoczynek określonej długości, a następ
nie znów rozpoczynała się praca aż do

zupełnego wyczerpania. Od 14 paździer
nika do 24 grudnia  codziennie wykony
wana praca wzrosła z 834 do 9534 kgm 
a więc prawie o 1143°/0. W idzimy więc, 
że codzienne ćwiczenie może bardzo zna
cznie podnieść zdolność do pracy. Pal
men przypisuje ten wzrost po części roz
rostowi mięśni, a więc i spotęgowanemu 
procesowi przemiany materyi, po części 
zaś wzmocnieniu unerwienia i spotęgo
waniu siły woli.

W  dalszym ciągu Palmen badał wpływ 
taktu , ciężaru i okresów spoczynku na 
zdolność do pracy. Wyniki otrzymane 
w większości przypadków zgadzały się 
z wynikami otrzymanemi w razie stoso
wania ergografu Mossa. Do ogólnych 
rozważań nad zmęczeniem mięśni w pro
wadził on pojęcie mechanicznego i fizyo- 
logicznego równoważnika. Z punk tu  wi
dzenia mechanicznego w ykonyw am y je d 
nakową pracę, jeżeli podnosimy 20 kg 
na wysokość 0,4 m lub 40 kg na w y 
sokość 0,2 m. Jeżeli chodzi o wykona
nie tej samej pracy przy określonym 
takcie i dokładnie oznaczonych pauzach, 
łatwo przekonać możemy się, że zmęcze
nie następuje znacznie prędzej w^obec du
żego obciążenia, niż wobec małego i że 
suma pracy wykonanej w ostatnim przy
padku jes t  znacznie większa. Palmen 
wykazał, że w razie stałego wykonyw a
nia  jednakow ej pracy w ciągu sekundy 
ogólna suma wykonanej pracy w chwili 
nastąpienia zmęczenia wobec obciążenia 
40 kg wynosi 65°/0, wobec 50 kg — 42% 
i wobec 60 kg 23°/0 pracy wykonanej wo
bec obciążenia =  30 kg. Równoważnik 
fizyologiczny pracy wynoszącej 100 kgm 
wobec obciążenia 30 kg je s t  więc w ra 
zie jednakowej pracy w ciągu sekundy, 
wobec obciążenia 40,50 i 60 kg równy 
65,42, 23 kgm. Pakty  te, mające znacze
nie ogólnej zasady pracy, jeszcze dobit
niej można wyrazić w następujący spo
sób: ten  sam wysiłek, z jak im  wykony
wamy pracę =  100 kgm wobec obciąże
nia wynoszącego 60 kg wystarcza, aby 
wobec obciążenia 50 kg wykonać pracę 
=  182 kgm , wobec 40 kg—238 kgm , a wo
bec 30 k g -  nawet 435 kgm. Przysłowio
wa więc „festina lente“ znajduje potwier-
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dzeuie w pov/yżej przytoczonych fak
tach.

Mosso i jego uczniowie doszli do wnio
sku, że zmęczenie bywa dwojakie: wła
ściwe mięśniowe i nerwowe. Kwestya, 
k tóry  z tych czynników ma większe zna
czenie, pozostaje nierozstrzygnięta. Jako 
istotny sprawdzian zmęczenia ściśle mię
śniowego uważano zmniejszenie wysoko
ści poszczególnych skurczów, nerwowe
go zaś—zmniejszenie ich ilości. Jakkol
wiek Palmen zmęczeniu umysłowemu 
przypisuje mniejsze znaczenie, musimy 
jednak  zgodzić się, że w razie wykony
wania przez długi bardzo czas powol
nych, nieznacznych ruchów, zaledwie mę
czących mięsień, odczuwamy pewne wy
czerpanie umysłowe, jakgdyby  mózg zmę
czony był w skutek  ustawicznego w ysy
łania bodźców. Według badań Palmena 
zmęczenie i wyczerpanie są to zjawiska 
różne. Pierwsze je s t  na tu ry  toksycznej 
a nadto je s t  możliwe, chociaż niepewne, 
że zmęczenie umysłowe wywołane bywa 
przez substancye trujące (produkty roz
padu), gdy tymczasem drugie — wyczer
panie zależne je s t  od zużycia materyału 
odżywczego mięśni.

Z badań prowadzonych w tym k ierun
ku należy wspomnieć o doświadczeniach 
Hamburgera, które wykazały (co zresztą 
stwierdził już  Mosso), że podczas pracy 
tworzą się produkty przemiany materyi, 
k tórych nagromadzenie działa ujemnie 
na zdolność do pracy.

Jeżeli weźmiemy skraw ek nabłonka 
migawkowego z jam y  gębowej żaby 
i umieścimy go na szkiełku zegarkowem 
w fizyologicznym (0,65°/0) roztworze soli 
kuchennej, łatwo będziemy mogli obser
wować żywe ruchy migawek. Po 24 go
dzinach ruch ten poczyna słabnąć. Po 
zmienieniu dawnego roztworu na świeży, 
ruch migawek znów wzrasta. Ponieważ 
roztwór soli kuchennej nie zawiera ża
dnych substancyj odżywczych, które m o
głyby być zużyte, nasuwa się więc j e 
dynie przypuszczenie, że tworzą się pro
dukty  przemiany materyi, które działają 
na ruch wstrzymująco; z chwilą usunię
cia ich praca rozpoczyna się ponownie. 
Jedyna możliwość, jak a  mogłaby istnieć,

mianowicie, że komórki migawkowe z u 
żywają tlen i że wspomniane osłabienie 
pracy zależy od braku tlenu, upada wo
bec tego, że przegotowany roztwór soli, 
j a k  wykazały doświadczenia Ham burge
ra, a więc pozbawiony tlenu, działa ró
wnież ożywczo.

Jeszcze dalej posuwał w tym kierunku 
badania W. Burridge, który starał się 
dokładniej określić substancyę zmęcze
nia i ognisko jej powstawania. Kilka 
lat temu Joteykówna wyraziła zdanie, że 
w razie zmęczenia zostaje utrudnione 
głównie przejście pobudzenia z nerwu do 
mięśnia, zmęczenie zaś ośrodków układu 
nerwowego może nastąpić dopiero zna
cznie później. Ponieważ niektóre ciała, 
jak  kwas mleczny, dwutlenek węgla, solo 
potasowe, były już znane jako powstają
ce podczas pracy mięśni, ponownie więc 
zaczęto wśród nich szukać (pierwszy 
uczynił to Rankę) „substancyi zmęcze- 
n ia“. Burridge z jednej strony zbadał 
dokładniej działanie tych substancyj, 
z drugiej zaś strony jednocześnie spraw
dzał, czy wywierają one wpływ na koń
cowy narząd nerwowy. Analogia mię
dzy zmęczeniem a działaniem wspomnia
nych substancyj istotnie je s t  tak  daleko 
posunięta, że można przyjąć nawet iden
tyczność tych dwu zjawisk. Do doświad
czeń swoich Burridge używał żab. Od
słonięty mięsień dwugłowy łydki (m. ga- 
strocnemius) połączony był z dźwignią, 
k tóra notowała wysokość podniesienia, 
drażniono zaś zapomocą prądu elektrycz
nego albo nerw w miejscu jego wyjścia 
z rdzenia pacierzowego, albo bezpośred
nio mięsień. Z aortą połączona była ru r 
ka, służąca do wprowadzania 6°/0 roz
tworu NaCl, lub t. zw. roztworu Ringera 
(NaCI, KC1, CaCl,), do którego dodawano 
badanej substancyi.

Już w bardzo krótkim czasie po za- 
strzyknięciu 0,02 — 0,15°/0 kwasu mlecz
nego podrażnienie nerwu nie wywierało 
żadnego skutku, gdy tymczasem bezpo
średnie drażnienie mięśnia zachowywało 
jeszcze swój wpływ w zupełności. Po
nieważ nerw można tak  odpreparować, 
żeby nigdzie nie s tykał się z kwasem 
mlecznym, możemy więc powiedzieć, że
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kwas mleczny powstrzym uje przejście 
podrażnienia z nerw u do mięśnia. Przez 
wprowadzenie roztworu kw asu mleczne
go o większem stężeniu (0,25%) wreszcie 
i mięsień s ta je  się niepobudliwym. Lecz 
gdy znikająca pobudliwość nerw u przez 
wprowadzenie czystego roztworu Ringera 
lub soli kuchennej może być ponownie 
przywrócona, niemożliwem je s t  ożywić 
mięsień, k tóry  stał się już niewrażliwym 
(martwym) na bezpośrednie podrażnienie.

Porównywając działanie kwasu mlecz
nego z działaniem rozmaitych jego soli, 
mleczanów Na-, Ca-, K-, H4N, Burridge 
doszedł do przekonania, że działanie w ią
że się z jonam i wodorowemi kw asu m le
cznego, ponieważ sole nie w yw iera ją  
żadnego wpływu.

Podobneż wyniki, jak  w kwasie m lecz
nym, możemy otrzymać stosując roztwo
ry  (o większem stężeniu) KC1, kwasu 
fosforowego i mieszaniny tych w szyst
kich substancyj. W szystkie one pow strzy 
mują przejście pobudzenia z nerw u  do 
mięśnia, a w większych ilościach w p ły 
wają ujemnie na sam  mięsień.

Jeżeli więc przedewszystkiem kwas 
mleczny jes t  tą  substancyą, k tóra  po
wstrzym uje przejście pobudzenia do mię
śnia, musi przeto w normalnym mięśniu 
wytwarzać się związek zasadowy, k tó ry 
by zobojętniał jego działanie, a takim  
właśnie według Burridgea je s t  krea tyna.

Niektóre wreszcie badania poruszają 
zagadnienia, mające znaczenie p rak ty cz 
ne, mianowicie dotyczące wpływu nie
których używek, np. ty tun iu  na zdolność 
do pracy. Dawniejsi badacze doszli w tym 
względzie do wniosków wręcz przeciw
nych. Lombard w ykry ł znaczne zmniej
szenie się zdolności do pracy, gdy tym 
czasem Hough, przeciwnie, stw ierdził j a 
koby nieznaczne opoźnienie w zmęczeniu 
pod wpływem tytuniu. W edług Pal mena 
palenie ty tun iu  (papierosów) początkowo 
wywołuje wyraźny wzrost zdolności do 
pracy, po którym  jednak  następuje wię
ksze osłabienie. Jeżeli mięsień j e s t  już  
przedtem zmęczony, to pod wpływem pa
lenia u jawnia się większy upadek zdol

ności do pracy, tem  większy, im bardziej 
mięsień był zmęczony.

Cz. fot.
(Naturw. Rund.).

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 .

(Dokończenie).

Objęte powyższemi rodzinami organi
zmy mają niektóre cechy wspólne: po
dobnie jak  zwierzęta—wszystkie czerpią 
energię z procesów utleniania; z w y ją t
kiem najbliżej grzybów stojącej grupy 
Actinomycetes, wszystkie należą do ty 
powych organizmów wodnych; zarodniki 
spotykam y tylko u niektórych gatunków 
śrubowatych, co dowodzi, że należą one 
stosunkowo do najpóźniejszych; wreszcie 
przeważa pomiędzy niemi forma p ierw ot
na prostego lub skręconego krótkiego 
prątka, mającego po jednej rzęsce lub 
po pęczku rzęsek na końcach. Pomiędzy 
jedno - a wielorzęsnemi niema granicy 
ścisłej. Jensen łączy je  w jeden  wspól
ny rzęd końcoworzęsnych, Cephalotrichi- 
nae, przeciwstawiając im drugi rzęd na- 
okołorzęsnych, Peritrichinae.

Do tego drugiego rzędu należą wyłącz
nie formy kuliste i lasecznikowate. Zdol
ność rozszczepiania węglowodanów i kwa
sów aminowych jednoczy je  w zamkniętą 
grupę fizyologiczną. Najbliżej Denitro- 
bacterium stoi, według niego, lasecznik 
okrężnicy (Bacterium coli). Bakterye te, 
w ystępujące stale w kiszkach zwierząt 
ssących, nie mogą białka peptonizować; 
rozkładają jedyn ie  w dalszym ciągu wy
tworzone już przez ferm enty  trawiące 
kanału pokarmowego peptony i amino
kwasy. Z powodu swych zdolności fer
m entacyjnych produkują znaczną ilość 
kwasów, niedopuszczając tym sposobem 
do procesów gnilnych w kiszce grubej. 
Je s t  to właściwie rodzaj współżycia (sym
biozy), które atoli, w razie osłabienia 
jednego ze współżyjących, przeobrazić 
się może w szkodliwe dlań pasorzytnict- 
wo drugiego. Stąd też znaczna ilość ga
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tunków chorobotwórczych, do lasecznika 
okrężnicy zbliżonych. W ystarczy wy
mienić lasecznika tyfusu albo organizmy, 
powodujące biegunkę. Sprawy fermenta
cyjne, którym  podlegają węglowodany 
pod wpływem tych bakteryj, są dość 
skomplikowane. Typowej fermentacyi al
koholowej bakterye nie wywołują. Jes t  
to, j a k  wiadomo, własnością drożdży i nie
których grzybków pleśniowych. Bakfe- 
rye zazwyczaj prowadzą rozkład dalej, 
u tleniając alkohol na kwas octowy, ten 
zaś w dalszym ciągu poddają utlenieniu, 
przyczem powstaje kwas mrówkowy, któ
ry wreszcie podlega utlenieniu ostatecz
nemu na bezwodnik węglowy i wodę. 
Samo powstawanie alkoholu odbywa się 
w dwu okresach: z początku zymaza roz
szczepia cukier na dwie cząsteczki kw a
su mlecznego, k tóry  niezwłocznie pod 
wpływem laktacydazy rozpada się na al
kohol i dwutlenek węgla. Zestawiając 
wszystkie te  reakcye otrzymujemy na
stępujący schem at całkowitego spalenia 
fizyologicznego węglowodanów:

C6H120 6= 2 C 3H60 3 
2C,H, 0 3= 2 C 2H60 + 2 C 0 8 

202+ 2 C 2H6 0 = 2 C 3H4CVf2H20  
3(X-f2C2H40 2= 2 C  H20 2 f 2 C 0 2+ 2 H 20  
0 2+ 2 C  H2 0 2=  2C02-j-2H30

602—)— C6H120 6=  6C02+ 6 H 20

Do charakterystycznych własności roz
m aitych gatunków lasecznika okrężnicy 
należy w ytwarzanie kwasu bursztyno- 
wego obok wodoru, rozmaitych kwasów 
lotnych, a czasem i węglowodorów.

Lasecznika okrężnicy wraz z podobne- 
mi mu nietworzącemi zarodników bakte- 
ryami Jensen łączy w rodzaj Bacterium. 
Pomimo przystosowania do współżycia 
ze zwierzętami ssącemi, gatunki Bacte
rium należą do stosunkowo starszych; 
świadczy o tem ich zdolność korzystania 
z azotu w postaci związków nieorganicz
nych (soli amonowych), zdolność, której 
np. podobne pod niektóremi względami 
bakterye mleczne nie mają już wcale.

Bakterye kwasu mlecznego są to w y 
łącznie laseczniki nieruchome i pacior
kowce (Streptococcus). Laseczniki n a j
lepiej rozwijają się w głębszych war

stwach płynów, dowodząc tem pewnego 
przystosowania do życia beztlenowego. 
Enzymów proteolitycznych nie wydzie
lają. Pomimo to, mogą rozszczepiać k a 
zein (Caseobacterium), co dowodzi, że 
proces ten odbywa się albo wewnątrzko
mórkowe, albo pośmiertnie.

Wraz z bakteryami kwasu propiono- 
wego (Propionibacterium), które na po
dobieństwo gatunków coli poddają pro
dukty  rozszczepienia węglowodanów czę
ściowo oksydacyi, częściowo zaś reduk- 
cyi, wymienione wyżej rodzaje tworzą 
jednę rodzinę bakteryj kwasowych, Aci- 
dobacteriaceae. Spokrewnione z niemi 
bakterye kwasu masłowego należą już 
do beztlenowców, których rozwój w od
rębnym poszedł kierunku.

Na tem miejscu Jensen rozpatruje g ru 
pę organizmów tlenowych, które ze wzglę
du na sposób rozkładu związków azoto
wych można wyprowadzić z Bacterium 
coli. Jest  to najpierw rodzaj Proteus, 
bez zarodników, którego kolonie na że
latynie tworzą charakterystyczne wy
pustki nitkowate; żelatyna przytem pod
lega rozpuszczeniu i rozkładowi o cha
rakterze gnilnym; wydziela się amoniak, 
siarkowodór, indol i inne produkty o przy
krym  zapachu. Cukru mlecznego roz
puszczać nie może, co zbliża go do pier
wotnych gatunków coli. Nazwa Liąuido- 
bacterium ma uwydatniać charak te rys ty 
czną własność rozpuszczania żelatyny, 
odróżniającą ten rodzaj od lasecznika 
okrężnicy. Odpowiednio do powyższej 
definicyi dawnego rodzaju Proteus J e n 
sen zalicza doń także produkujące barw
niki Bacterium prodigiosum i violaceum. 
Pociąg do pożywek skrobiowych zbliża 
pierwszą z nich do lasecznika ziemnia
czanego, ku któremu dalszy rozwój g ru 
py tej zmierza. Rozwój ten idzie w kie
runku tlenowców bezwzględnych, obję
tych we wspólny rodzaj Bacillus, k tóre
go przedstawiciele naogół uposażeni są 
w znaczną ilość enzymów [proteolitycz
nych. Wiele z pomiędzy nich produkuje 
również dyastazę i tworzy zarodniki. La
seczniki tlenowe należą do nnjenergicz
niejszych producentów amoniaku (rodzi
na Alkalibacteriaceae). Pierwszym gur-
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py tej przedstawicielem je s t  Bacillus my- 
coides, nietylko dla charakterystycznego 
rozwoju na żelatynie, przypominającego 
kolonie Proteusa, w postaci rozchodzą
cych się na wszystkie strony jak b y  n i
tek  grzybni, skąd nazwa jego powstała, 
ale i dlatego, że je s t  jed n ą  z najbardziej 
rozpowszechnionych bak tery j  ziemnych. 
Zdolność rozszczepiania cukru na kwas 
mleczny świadczy o jego pochodzeniu. 
Blizko baktery i tej stojące Bac. Ellen- 
bachensis i lasecznik wąglika (Bac. an- 
tracis) tworzą na żelatynie kolonie po
dobne. Poza tem  m amy tu  bardzo roz
powszechnione gatunki, jak  np. bak te rya  
sienna (Bac. subtilis) i lasecznik z iem nia
czany, Bac. m esentericus. Rozwój idzie 
tu w kierunku bakteryj, tworzących co
raz to odporniejsze zarodniki. Zasługuje 
na uwagę szeroka granica tem pera tu r  
(6—50°), w jak ich  istnieć mogą te typo
wo eurytermiczne organizmy. Dalsze 
przystosowanie do tem pera tu r  wysokich 
prowadzi do gatunków  wybitnie ciepło
lubnych (Termobacillus), k tórych  zarod
niki odznaczają się najw iększą odporno
ścią na działanie gorąca.

Osobną gałąź laseczników tlenowych 
tworzą bakterye fermentacyi moczniko
wej (Urobacillus). Sam rozkład hydroli- 
tyczny mocznika (CO (NH2)3 -f- 2Ha0  =  
=  (N1I4)3C 03) nie j e s t  specyalną własno
ścią tych baktery j. P rzeprowadza go 
wiele innych gatunków, np. Proteus, Bac- 
terium  coli, wiele ziarników i t. p. Co 
jed n a k  jes t  dla laseczników moczniko
wych typowem, to przystosowanie ich 
do wysokiej alkaliczności podłoża. Są to 
laseczniki, tworzące zarodniki. Żelatyny 
nie rozpuszczają, tworząc pod tym  wzglę
dem pewien wyjątek, zazwyczaj bowiem 
rozwój prowadzi w k ierunku odw ro t
n y m —od nierozpuszczających do pepto- 
nizujących gatunków.

Pozostają jeszcze do rozpatrzenia ziar- 
niki, będące dalszym stopniem rozwoju 
paciorkowców mlecznych. Mamy tu d u 
żo gatunków  chorobotwórczych, j a k  np. 
paciorkowiec ropny (Streptococcus pyo- 
genes), gronkowce, które z pasorzytów 
naskórnych przeobraziły się w bakterye 
ropne, np. Micrococcus pyogenes, inne,

dostawszy się do przewodów moczowych, 
wytworzyły wysoko wyspecyalizowane 
gatunki chorobotwórcze, jak  np. dwójnik 
rzeżączki (Gonococcus). Ostatnim szcze
blem rozwoju jes t  tu  prawidłowo w trzech 
kierunkach dzieląca się Sarcina. Św iad
czy o tem i zdolność zarodnikowania, j a 
ką mają niektóre gatunki tego rodzaju.

Bakterye grup powyższych korzystają  
z resztek roślinnych (węglowodany) i zwie
rzęcych (ciała białkowe), żyją w ekskre
mentach, w moczu, w mleku zwierząt 
ssących — są to więc naogół organizmy 
nowszej daty.

Ostatnią gałąź na drzewie genealogicz- 
nem bakteryj tworzą beztlenowce bez
względne. Za jednego z najdawniejszych 
przedstawicieli tej grupy uważać można 
gatunek  Clostridium Pasteurianum  (Bu- 
tyribacillus), powodujący (ermentacyę ma- 
słową. Dwie są właściwości tego orga
nizmu, świadczące o bardzo dawnem j e 
go pochodzeniu; nie rozszczepia cukru 
mlecznego i zadawala się azotem w związ
kach nieorganicznych, mianowicie korzy
sta  nietylko z amoniaku, ale asymiluje 
także azot wolny. Zresztą badania osta t
nie wykazały, że wszystkie bakterye 
kwasu masłowego (Butyribacteriaceae) 
można uzdolnić do asymilacyi azotu wol
nego. Podobnie jak  bakterye nitryfika- 
cyjne istnieć musiały przed denitrylika- 
cyjnemi, tak  samo te ostatnie poprzedzać 
musiały pojawienie się organizmów bez
tlenowych, asymilujących wolny azot. 
Wyprowadzić więc możemy rodzaj Buty- 
ribacillus z Denitrobacteriuin.

Te pierwsze w czasie beztlenowce bez
względne są prawdopodobnie zarazem 
i najdawniejszemi organizmami zarodni
kującemu Tylko zarodnikom zawdzięcza
ją, że mogły się uchronić od szkodliwe
go dla nich wpływu tlenu powietrza.

Na nieco wyższym szczeblu rozwojo
wym stoją rozpuszczające żelatynę ga
tunki, które rozkładają ciała pektynowe 
(Pectobacillus) i rozszczepiający błonnik 
Cellulobacillus. Jeszcze i laseczniki błon
nikowe mogą się zadawalać amoniakiem, 
jako jedynem  źródłem azotu. Z pomię
dzy wszystkich beztlenowców one najle
piej wyzyskują węglowodany, prowadząc
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(Eumycetes)
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ich rozkład aż do w ytw arzania  m etanu 
(fermentacya błotna).

Odrębną gałąź tworzą beztlenowce gn il
ne (Putribacillus). Rozszczepiają one ener
gicznie ciała białkowe, przyczem wydzie
la się znaczna ilość gazów o nader nie
przyjemnym zapachu. I tu, podobnie jak  
u bakteryj gnilnych tlenowych, rozwój 
postępuje od gatunków, w ytw arzających  
kwasy, do takich, k tórym  kwasowość 
szkodzi. Istn ieją  wreszcie i gatunki, za
chowujące się wobec węglowodanów cał
kiem obojętnie i czerpiące cały zapas 
energii życiowej jedyn ie  z rozkładu ciał 
białkowych. Są to organizmy, stojące 
na najwyższym szczeblu, jako  ferm enty  
ciał białkowych, podobnie ja k  lasecznik 
błonnikowy zajmuje najwyższy szczebel 
w szeregu baktery j,  rozkładających wę
glowodany.

Spokrewnione z powyższemi są g a tu n 
ki chorobotwórcze, właściwie trujące, jak  
np. lasecznik tężca (Bac. tetani) i n ieda
wno odkryty  Bacillus botulinus. Są to 
beztlenowce bezwzględne, produkujące 
nader szkodliwe dla organizmu toksyny 
(rodzaj Botulobacillus).

Razem z beztlenowcami gnilnemi Jen
sen łączy organizmy powyższe w rodzi
nę Putribacteriaceae.

Widzimy z powyższego, że ogólny roz
wój bak tery j  odbył się od tlenowców 
p n e z  denitryfikujące ku beztlenowym, 
od organizmów, oddychających tlenem, 
do oddychających śródcząsteczkowo. T a
ki sam rozwój, zdaniem Jensena, nas tę 
pował i w innych odnogach świata  or
ganicznego, oddychające bowiem śród
cząsteczkowo drożdże możemy w yprow a
dzić z grupy Actinomycetes. Drzewo ge
nealogiczne bakteryj można przedstawić 
w następującej postaci: (str. 795).

Najwyższe gałęzi drzewa genealogicz
nego bakteryj rozwijają się wszędzie 
w organizmy zarodnikujące, z gałęzi bo
cznych powstają grzyby i rośliny zielone. 
Ponieważ zwierzęta czerpią energię ży
ciową z u tleniania związków węglowych, 
więc pierwszych przedstawicieli tego od
łamu istot żywych, mianowicie wiciowce 
(Flagellata) wyprowadzićby należało od 
najdaw niejszych przedstawicieli rodziny

Oxydobacteriaceae. Bakterye więc, a mia
nowicie rzęd lcońcoworzęsnych (Cephalo- 
trichinae) są to owe „pierwotniaki11, 
z k tórych rozwija się następnie cały 
św iat uorganizowany w czterech głó
wnych kierunkach, reprezentowanych 
dziś przez rośliny zielone, zwierzęta,'' 
grzyby, wreszcie bakterye rzędu naoko- 
łorzęsnych (Peritrichinae).

Jak  wiadomo, głównie bakterye p ro 
wadzą rozkład resztek zwierzęcych. Go
dne je s t  uwagi, że następstwo kolejne 
rozmaitych grup mikroorganizmów, ucze
stniczących w tych procesach, odpowia
da w przybliżeniu ich szeregom rozwo
jowym, lecz w odwrotnym porządku: hy 
drolizy węglowodanów i rozszczepiania 
ciał białkowych dokonywają grupy na j
młodsze, w całkowitem utlenieniu pro
duktów pośrednich na dwutlenek węgla, 
kwas azotowy i t. p. ciała, służące za 
pokarm dla roślin, działają głównie ga
tunki dawniejsze. Pow stające wśród roz
maitych spraw ferm entacyjnych gazy, 
jak  np. wodór, węglowodory, t lenek wę
gla, bakterye przetwarzają także na cia
ła, z których korzystać może świat ro
ślinny, wprowadzając tym sposobem sub- 
stancye wspomniane z powrotem do obie
gu okrężnego m atery i ziemskiej.

Ludwik Garbowski,

Korespondencya Wszechświata.
Szczątki słonia trzec iorzędow ego z okolic 

Odesy.

W oiągu ostatnich paru lat prawie rok 
rocznie w różnych miejscowościach Chersoń- 
szczyzny znajdują nadzwyczaj ciekawe i oka
załe szkielety ssaków trzeciorzędowych.

Na wiosnę r. b. w okolicach Odesy 
z warstw górno-trzeciorzędowych nad brze
gami limanu Hadżybejskiego (warstwy z Vi- 
yipara fasciata Miill., Cyclas riyicola Leach.) 
wydobyto kości ogromnego słonia trzecio
rzędowego (Blephas aff. meridionalis sp.). 
O wielkości jego sądzić rriożn., z pomiarów, 
które poczynione zostały przez pr. W. Ła- 
skariewa z Odesy.
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Długość kości ramieniowej (humerus) wy-i 
nosi 1,32 m, a szerokość górnej powierzchni * 
stawu 0,35 m. Długość kości łokciowej 
i szprychowej (R-\-U) (zrośniętej) wynosi— 
1,14 to, wobec szerokości stawu z kością 
ramieniową 0,30 m. Długość kości udowej 
(fernur) 1,52 m. Długość siekacza t. zvv. 
„kła“ wynosi 2,24 m. Inne części szkiele
towe stanowią imponujące wielkością swą 
kości miednicowe, dolna szczęka, śródręcze 
i  napięstkiem.

Liczby wyżej przytoczone wykazują, że 
wielkością swą ten słoń kopalny przewyż
szał znacznie słonia afrykańskiego.

Ciekawym szczegółem budowy szkieletu 
tego gatunku, wyróżniającym go jak z po
śród żyjących gatunków słonia indyjskiego 
i afrykańskiego, tak  i wszystkich dotych
czas nam znanych gatunków słoni kopal
nych, a w tej liczbie i pokrewnego mu 
Elephas Meridionaiis Nesti, jest zrastanie 
się kości szprychowej i łokciowej.

Zaznaozę, że odkrycie, o którem mowa, 
ma dość ważne znaczenie i pod względem 
stratygraficznym. Dotychczas warstwy z Yi- 
vipara faso. M, -były przez dawnego badacza 
Chersońszczyzny pr. Sincowa nie dość ści
śle oznaczone, jako warstwy „popliocenicz- 
n e“. Obecnie zaś jest możność uznania 
warstwy z Vivipara faso. M., jako części 
składowej piętra kujalnickiego, lub w każ
dym razie za bardzo ściśle z niem związane, 
czego dowodzi również obecność w pobliżu 
w dolinie jeziora Kujalnickiego warstw gór- 
no-kujalnickich, w których znalezione zosta
ły szczątki szkieletów Elephas Meridionaiis 
Nesti, Elasmotherium aff. Sibiricum Fisch., 
Rhinoceros sp., Equus Stenonis Cocchi, Cer- 
vus sp., Alces sp., zęby gryzoniów. Nad
mienię, że warstwy górno-kujalnickie, p. W. 
Łaskariew uznaje za równoznaczne z górno- 
pliocenicznemi warstwami doliny rz. Arno 
i inn.

Kazimierz Przemyski.
Tulczyn.

Z T O W .  P Z R Y J A C IÓ Ł  N A U K  
W  P O Z N A N IU .

Zebranie wydziału przyrodniczego Towa
rzystwa Przyjaciół Nauk w Poznaniu z dnia 
18 listopada 1911 w obecności licznie ze
branych członków zagaił prezes, p. radca 
d r.-F r.  Chłapowski.

Po załatwieniu spraw administracyjnych 
dr. Chłapowski demonstrował nowe dary do 
muzeum, a więc naprzód kopalne kości ko
nia, wołu i dzika po części z Dębiny, po

części z pod Inowrocławia, oddane do p. dr. 
Erzepkiogo, dla muzeum bez podania, od 
kogo.

Następnie pokazał doskonale zachowane 
gniazdo osie, na gałązce uczepione, pocho
dzące z Ostrowa nad Gopłem, dar pana 
aptekarza H. Umbreita; dalej grono musze
lek omułkówatych Dreyssenia multiformis, 
uwieszonych na bisiorach na klapaoh szcze- 
żui kaczej (Anodonta anatica) z jeziora So- 
biejuohskiego, przez które przepływa Gąsaw- 
ka. Dreyssenia mul-fc, należy do małż, omuł- 
kowatych żyjących przeważnie w morzu. 
Sama jednak woli i wolała zawsze wody słod
kie, albo mało słono. Najbujniej rozwinęła 
się w okresie końcowym trzeciorzędu w plio- 
cenie w olbrzymich jeziorach pontyńskich, 
które rozciągały się od Wiednia ku morzu 
Czarnemu po ustąpieniu morza Sarmackiogo. 
Z rozpoozęoiem epoki lodowcowej Dreysse- 
nie cofnęły się do morza Azowskiego i do 
limanów czarnomorskich, a dopiero od nie
dawna, w historycznych czasach, rozpoozął 
się podbój coraz szerszego terenu w E u ro 
pie i to wskutek ułatwionej żaglugi nietyl- 
ko morskiej (bo trwającej nader krótko), ale 
i wśródlądowej po kanałach łączących rzoki. 
Tak się dostała Dnieprem, Prypecią, Piną 
przez kanał Dnieprowsko-buski pod Kobry- 
niem do dorzecza Wisły, skąd przez kanał 
Bydgoski do Nakła i dalej Gąsawką ku Szu
binowi i Żninowi. W ten sposób zawojo
wała obecnie nawet nasze jeziora i coraz 
bardziej się rozszerza. Małża ta jest jadal
na, jak wszystkie omułkowate. Przy tej 
sposobności dr. Chłapowski pokazywał dale
ko większych rozmiarów Dreyssenie plioceń- 
skie ze Sławonii, wykopane w miejsoach, 
gdzie się rozciągało olbrzymie jezioro, będą
ce obecnie lądem, dorzeczem Sawy.

Inny rodzaj wędrówki opisał następnie, 
przedstawiając 2 okazy orzechówek (Nuci- 
fraga caryocatactes), nadesłane w tym samym 
czasie z Widaw pod Poniecem i ze Słupów 
pod Szubinem (od p. K. Żółtowskiego). P tak 
ten, należący do rodziny krukowatych, a bli
żej spokrewniony z sójką, nie gnieździ się 
u  nas, ale bywa tylko co kilka lat gościem, 
gdy w jego ojczyźnie zabraknie ulubionej 
jego paszy, szyszek limby (Pinus cembra, 
Arye). Zbiory nasze posiadają już 5 oka
zów tego rzadkiego gościa, zlatującego do 
nas jesienią na zimę. W Galicyi, w Pieni
nach i na Podhalu gnieździ się krótkodzio- 
ba odmiana. Ta odmiana do nas nie dola
tuje, ale tylko długodzióba (tnacrorhynchos), 
ta sama co się gnieździ w Alpach, Apeni
nach, która dzióbem sobie radzi jak dzięciół 
po drzewach. Z Widaw też pochodzą na
desłane od ogrodnika pp. Mycielskich, p. Ka
niewskiego 2 sorki czyli ryjówki, zwierząt- 

' ka drobniutkie z ryjkiem i futerkiem kreta,
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a z pozoru przypominające mysz, ale cał
kiem od niej odrębne budową szkieletu, 
uzębieniem zwłaszcza, oraz wonią piżmową, 
która sprawia, że ani pies ani kot ich nie 
pożera, wreszcie sposobem życia. Żyją w no
rach, unikają światła dziennego, dla tego 
zwane przez lud ślepuszonkami albo kreto- 
myszami, są nadzwyczaj drapieżne, a chód 
żyją przeważnie owadami (owadożercze, tak 
jak jeż i kret), nie gardzą źadnem mięsem 
i są nadzwyozaj żarłoczne i odważne, bo rzu
cają się na większe zwierzęta. Dla rolnika 
i ogrodnika są to raczej sprzymierzeńcy niż 
szkodniki. Brak nam było jednego swoj
skiego gatunku t. j. sorka malutkiego (So- 
rex pygmeus) i ten właśnie nam został przy
słany z Widaw. Jes t  to wogóle najmniej
sze zwierzątko ze wszystkich zwierząt ssą
cych, ale może też jest najżarłoczniejsze.

Następnie p. aptekarz K. Maliski przed
stawił dwa okazy żagwi (Polyporus), dość 
znacznych rozmiarów, daru p. Skrzydlew
skiego z Poznania. Grzyby te, wyrosłe na 
pniach białodrzewia (Populus alba), pocho
dzą z guberni witebskiej powiatu rzeczyc- 
kiego. Przy tej sposobnośoi p. M. dał k ró t
ki pogląd na życie i rozwój tych pasorzy- 
tów i roztoczy.

W  dalszym ciągu p. dr. Krzyżankiewicz 
wygłosił wykład: „O powietrzu płynnem".

Ponieważ czytelnikom Wszechświata spra
wa skroplenia gazów jest  znana z wielu 
opracowań szczegółowych, treść odczytu dr. 
K. pomijamy.

Nad wykładem zawiązała się dyskusya, 
w której brali udział pp. dr. Chłapowski, 
St. Konieczny, Mąkowski i Śmiśniewicz.

Odozyt p. St. Koniecznego, „O Yoghur- 
cie“ odłożono dla spóźnionej pory do przy
szłego zebrania.

Jako  kandydata na ozłonka zapropono
wano p. aptekarza Józefa Naatza z Poznania.

P O L S K IE  T O  W . K R A J O Z N A W C Z E .

W łonie naszego Tow. Krajoznawczego 
utworzyła się sekcya, której zadania Wszech
świat. od chwili swego powstania uważał 
zawsze za „jeden z najwybitniejszych po
stulatów narodowych**. Sekcya Fizyogra- 
ficzna Polskiego Tow. Krajoznawczego przy
jęła regulamin, określający sposoby jej dzia
łalności, który podajemy do wiadomości na
szych czytelników w przekonaniu, że między 
nimi znajdują się liczni przyszli członkowie 
czynni tej sekcyi.

R E G U L A M I N  
Komisyi Fizyograficznej,

zatwierdzony przez Zarząd Główny P. Towarzy
stw a Krajoznawczego d. 6 listopada 1911 roku.

§ 1. Komisya fizyograficzna powstaje przy 
Tow. Kraj. na zasadzie § 1 p. 2 ustawy te
goż Towarzystwa.

§ 2. Komisya ma na celu: a) Gromadze
nie i opracowywanie materyałów naukowych 
z zakresu fizyografii krajowej, a mianowicie: 
z florystyki, faunistyki, geologii, antropo
logii. etnografii, archeologii, meteorologii 
i nauk pokrewnych, b) Podejmowanie wy
dawnictw naukowych z zakresu fizyografii.

§ 3. Dla osiągnięcia tych zadań Komisya: 
a) opracowuje plany i programy badań fi- 
zyograficznych; b) Deleguje speoyalistów na 
studya naukowe do oznaczonych przez nią 
miejscowości, c) Udziela rad i wskazówek 
osobom prowadzącym badania fizyograficzne.
d) Udziela zapomóg i subsydyów na podjęte 
lub prowadzone studya. e) Urządza posie
dzenia, poświęcone rozważaniu spraw nau
kowych z fizyografią związanych.

§ 4. Stosunek Komisyi do Zarządu Głów
nego Towarzystwa normują następujące 
przepisy: a) Komisya rozważa sprawy, prze
kazane jej przez Zarząd główny i udziela 
inu swych opinij i wskazówek, b) Komisya 
przedstawia do aprobaty Zarządu koszto
rysy wydawnictw naukowych, przeznaczo
nych do wydania z ogólnych środków To
warzystwa. c) Wystąpienia Komisyi na ze* 
wnątrz (udział w zjazdach, delegacyach, wy- 
stawaoh i t. p.), odbywają się za aprobatą 
Zarządu, d) Środkami, przeznaczonemi co
rocznie w budżecie P. T. Kr. na cele fizyo
graficzne, rozporządza Komisya P. i komu
nikuje kosztorysy swoje Zarządowi P. T. K.
e) Zarząd Główny otwiera w swyoh księgach 
specyalny rachunek K. F., na który wno
szono będą wszelkie dochody i wydatki tejże.

§ 5. Stosunek do innych Komisyj To
warzystwa:

a) Komisya Fizyograficzna korzystać mo
że z wszelkich zbiorów, pod zarządem lub 
dozorem innych komisyj pozostających (mu
zealna, fotograficzna, wydawnicza, biblioteka), 
w porozumieniu z przewodniczącymi tych 
wydziałów, b) Wszelkie zbiory swoje, mające 
wartość muzealną lub archiwalną, Komisya 
przekazuje odpowiednim wydziałom Towa
rzystwa. Na oddanie zbiorów swych innej 
instytucyi, poza Tow. Krajoznawczem bę
dącej, Komisya Fiz. uzyskać winna aprobatę 
Zarządu Głównego, c) Strona handlowa wy
dawnictw Komisyi należy do administracji 
wydawnictw Towarzystwa.

§ 6. W stosunku do Oddziałów prowin- 
eyonalnych: a) Komisya korzysta ze zbio
rów naukowych Oddziałów w porozumieuiu
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z Zarządem danego Oddziału, b) Komisya 
Fizyogr. ma piawo i obowiązek udzielać 
kierownikom zbiorów prowincyonalnych od
powiednich wskazówek w sprawach groma
dzenia, przechowywania i opracowywania 
naukowego zbiorów, cl Zarząd Główny wy- 
jedny^wa ze strony oddziałow prowincyonal
nych i członków korespondentów wszelką 
niezbędną pomoc i współdziałanie w podej
mowanych przez K. Fiz. pracach.

§ 7. Corocznie przed upływem 15 stycz
nia Komisya składa Zarządowi wyczerpujące 
sprawozdanie ze swej czynności, sporządzając 
wykaz rozważonych spraw, podjętych i opra
cowanych tematów naukowych oraz zgro
madzonych zbiorów, nabytych narzędzi, przy
rządów i t. p.

§ 8. Komisya rozporządza następującemi 
środkami: a) sumą, przeznaczaną corocznie 
na badania fizyograficzne przez Zebranie 
ogólne Towarzystwa, b) wpływami nadzwy- 
czajnemi, staraniem własnern K. F. pozy- 
skanemi. c) wszelkiemi ofiarami i subsydya- 
mi, specyalnie na rzecz Komisyi przelanemi. 
d) wpływami za wydawnictwa K. F.

§ 9 Członkami K. F. są osoby, pierwotnie 
uproszone przez Zarząd, zarówno jak i koop
towano przez Komisyę, na propozyeyę pre
zydyum tejże.

U w a g a .  Osoby, niebędące członkami 
T-wa, mogą być powoływane czasowo przez 
K. F. jako rzeczoznawcy.

§ 10. Posiedzenia komisyi bywają admi
nistracyjne i naukowe, a) Posiedzenia admi
nistracyjne odbywają się obowiązkowo w 
kwietniu i grudniu, a mogą być zwoływane 
i częściej w miarę potrzeby, b) Posiedzenia 
naukowe zwołuje Prezydyum Komisyi przy
najmniej 4 razy do roku.

§ 11. Na posiedzeniach administracyjnych 
Prezydyum Komisyi: a) zdaje sprawę ze 
swej działalności, b) przedstawia do zatwier
dzenia K. F. plany i kosztorysy badań i wy
dawnictw, i c) przedstawia do zatwierdzenia 
K. F. listę nowych członków.

§  12. Decyzye Zebrań K. F. zapadają 
prostą większością głosów członków, obec
nych na posiedzeniu.

§ 13. Na posiedzeniach naukowych są 
rozpatrywane referaty z badań fizyograficz- 
nych i dyskutowane programy badań zamie
rzonych.

§ 14. Na posiedzeniu grudniowem K. F. 
wybiera z pośród swoich członków na rok 
przewodniczącego, zastępcę przew. i 3 człon
ków Zarządu.

§ 15. Prezydyum K. F. wybiera ze swe
go łona skarbnika i sekretarza.

§ 1 6 .  Prezydyum K. F. ma następujące 
obowiązki: a) rozsyłanie w porozumieniu
z kancelaryą P. T. Kr. zaproszeń na posie
dzenia. b) przygotowywanie materyałów 
i porządku dziennego na posiedzenia K. F  ,
c) wykonywanie uchwal i zleceń K. F.,
d) reprezentowanie K. F. przed władzami 
głównemi Towarzystwa.

§ 17. Posiedzenia Prezydyum K. F. od
bywać się winny przynajmniej raz na mie
siąc, za wyłączeniem miesięoy wakacyj
nych.

§ 18. Kora. Fizyogr. może być rozwią
zana przez Żarz. P. T. K. lub z mooy 
uchwały powziętej większośoią */* głosów 
przy obeonoś.i co najmniej połowy człon
ków Komisyi w pibrwszym terminie i bez
względnej ilości obecnyoh w drugim.

W iadom ości bieżące.

T o w arzys tw o  Naukowe warszawskie.
W dniu 22-irn z. m. odbyło się posie
dzenie Komisyi do badań astronomicznych, 
geofizycznych i meteorologicznych przy Wy
dziale 111-im Towarzystwa Naukowego war
szawskiego, poświęcone sprawom spostrze
żeń astronomicznych w Królestwie Polskiem. 
Rozpatrzono sprawozdanie p. W. Szaniaw
skiego o stanie obecnym i pierwszych pra
cach fotograficznych, dokonanych w Obser- 
watoryum astronomicznem, świeżo zbudowa- 
nem w majątku Przegaliny, ziemi. Siedlec* 
kiej. Obserwatoryum to posiada największy 
obecnie na ziemiach polskich refraktor i prze
wyższa pod tym względem Obserwatorya 
astronomiczne w Krakowie i w Warszawie. 
Pozatem pp. Dickstein i Krassowski refero
wali o stanie obecnym i potrzebach Obser
watoryum im. Jędrzejewicza, które w naj
bliższym czasie ma być przeniesione do no
wej siedziby w Grudowie (pod Milanówkiem) 
i nanowo zorganizowane.

W dniu 23-im z. m. odbyło się posie* 
dzenie Wydziału Iii-go Towarzystwa N a
ukowego warszawskiego, na którern przed
stawiono następujące komunikaty:

1) p. SI. Miklaszewski: „Ślady lodowca 
na św. Krzyżu";

2) p. Z. Wójcicki: „W kwestyi wzrostu
opon pyłkowych u ślazu leśnego (Malwi sil- 
vestris L.)“;
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3) p. J . Tur: „O normalnej asymetryi po
la naczyniowego zarodków ptasich".

4) p. Wł. Gorczyński: „O opadach w Kró
lestwie Pclskiem. Częśó I “;

5) p. W. Sierpiński: „Przyczynek do zbież
ności szeregów potęgowych";

6) p. E. Malinowski (przedstawił p. Z.

j\6 50

Wóycicki): „Mozaika porostów naskal
nych";

7) p. L. Lichteinstein (przedstawił p. T. 
Dickstein): „Uwaga o równaniach różnicz
kowych cząstkowych nieliniowych rzędu 
drugiego typu  eliptycznego. Ciągi zbieżno 
rozwiązać “.

SPOSTRZEŻEMY METEOROLOGICZNE
od ‘21 do 30 listopada 1911 r.

(Wiadomość Stacyi Centralnej M eteorologiczne] przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).

D
z

ie
ń B arometr red. 

do 0° i na cięż
kość. 700 mm-j-

Tem peratura w st. Cels
Kierunek i prędk. 

wiatru w m]sek.
Zachmurzenie

(0- 10)

rt 3 
£ 73

’S) §• 

mm

U W A G I

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

21 28,0 33,0 37,2 3,5 6,2 5,0 0,4 3,2 sw 12 sw !0 w 2 10* 10 4 2,9 •  1030a. •  n . / a . p .

22 37,8 39,1 40,1 4.1 5,6 4.5 5,8 3,0 sw 3 sw 2 SWj 10 10= 10 • 7,6 •  930a * 7 -9 p . « n .

23 44,4 48,2 50,1 1.6 2,2 0,9 4,5 0,6 n w 3 NW, N4 10 10= 10= — =  10 a.

24 51,1 52,4 52,2 0,0 3.5 - 0 ,3 3,6 - 0 , 9 n e 5 n e 6 n e 5 10= 0 5 0 —

25 50,1 49,5 51,5 - 2 ,3 - 0 ,4 - 1 .3 - 0,1 - 2,6 N E10 n e i2 NE ,0 10 10 10* 0,5 *  1 »  p. *  9 p.

26 55,1 56,3 57,9 - 2,2 -1 ,4 - 1.2 - 0 ,5 — 2,5 n e 14 NE]( n e 14 10 10* 10 0,0 *  7 « a . * l l / a . p .

27 61,0 61,8 63,8 - 2 .7 - 1 ,5 - 1.2 -0 ,5 - 2 ,9 n e 4 n e 2 e 4 7 10* 10 0,2 *  12 a. *  2 p.

28 04,(i 64,2 63,8 - 1,2 - 0,8 - 1 ,4 - 0,2 - 1.6 NE., e 7 n e 4 10 10 10 —

29 62,6 62,5 62,1 -3,1 -1 ,4 - 0 ,4 0,0 — 5,0 e 5 s e 3 s e 4 10 10* 7 0,2 •  12 a. •  n.

30 60,4 60,4 60,6 0,6 1,2 - 0,2 1,6 - 0,6 00 NW, n 3 10 = 10= 102 2,7 •  950 a. •  6 p . * n .

Śre
dnie 51,6 52,7 53,9 -0,°2 1,°3 0,°4 2,°1 -0,°9 5,8 6,8 6,1 9,7 9,5 8,1

Stan średni barom etru za dekadę ' / j  C‘ r ’"~l~ł P w.) =  752,7 mm

Temperatura średnia za dekadę: ' / j  (7 r.~(“ 1 P—|~ 2 X 9 w ,)=  5,°1 Cels.
Suma opadu za dekadę: =  1-1,1 mm

TREŚĆ NUMERU. Z fauniatyki krajowych skąposzczetów wodnych (Oligochaeta limicola), 
przez Jana  G dańskiego.—Ostatnie badania nad zmęczeniem mięśni, przez Cz. St. — Zarys system u 
naturalnego bakteryj, przez Ludwika Garbowskiego.— Korespondencya Wszechświata, przez K azi
mierza Przemyskiego.—Z Tow. Przyjaciół Nauk w Poznaniu,—Polskie Tow. Krajoznawcze.—W ia
domości bieżące.—Spostrzeżenia meteorologiczne.

W ydawca W. W róblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
Drukarnia L. Bogusławskiego, S-tokrzyska Nr. 11. Telefonu 195-52.




