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Przystępując do badania jakiegokol
wiek zbiorowiska biologicznego, należy 
się przedewszystkiem zapoznać ze środo
wiskiem, w k tórem  ono przebywa. Bez 
względu na  to, czy jesteśm y lamarkista- 
mi, darwinistami, weismannistami, czy 
też jakimikolwiek innymi „istami“, m u
simy uznać za oczywiste, że otoczenie 
urabia istoty żywe. Pomińmy sporną 
kw'estyę, w ja k i  sposób się to odbywa. 
Paktem  je s t  jednak  niezbitym, że środo
wisko wpływa na organizmy, modyfikuje 
je, przetwarza. Ciekawą więc będzie rze
czą zbadanie, czy i o ile warunki panu
jące  w  głębinach jeziora lemańskiego 
wywołują zmiany w organizmach.

i) F. A. Foręl. Materiaux pour servir a l’etu- 
de de la faunę profonde du lae Leman. BulL 
Vaud. soc. sc. nat. Lozanna 1874—1879.

F. A. Forel. La faunę profondo des lacs suis- 
ses. Mem. Soc. lielvet. Sc. nat. Tom 29, 1885.

F. A. Forel. Le Leman. 3 tomy. Lozanna, 
1892—1904.

Zscliokke. Die Tiefseefauna der Seen Mittel- 
europas. Lipsk, 1911.

Gdy chodzi o faunę głębinową, zapo
znanie się ze środowiskiem jes t  jeszcze 
z tego względu ciekawe, że tak  stosun
kowo niedawno nie przypuszczano, aby 
w głębinach wodnych jakiekolwiek ży
cie mogło istnieć. W arunki tam panu
jące są tak  odmienne od warunków, 
w których się bujne życie rozwija przed 
naszemi oczyma, że przypuszczenie, aby 
w ciemnych i lodowo zimnych głębinach 
jakakolw iek  isto ta  żywa mogła bytować, 
wydawało się absurdem. Dotyczyło to 
nietylko olbrzymich głębin oceanu, lecz 
w równym stopniu i głębin jezior słod
kowodnych. Przypadek dopiero dowiódł, 
że przekonanie to było błędne. Dla głę
bin oceanu wydobycie zepsutego kabla 
podmorskiego ukazało poraź pierwszy 
ciekawy św iat zwierząt głębinowych — 
dla wód słodkich badanie mikroskopowe 
iłu z dna jeziora lemańskiego, przedsię
brane w zupełnie innym celu, wykazało 
w tym ile istnienie organizmów. To osta t
nie odkrycie, dokonane przez F. A. Fo- 
rela 2 kwietnia 1869 roku było dla nie
go, ja k  sam powiada, objawieniem. Ił, 
w którym ten zasłużony badacz znalazł 
nicienia Mermis aąuatilis, pochodził z głę
bokości stosunkowo niewielkiej 40 me*-
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trów; lecz jeżeli zwierzęta żyją w głę
bokości 40 m  — dlaczegożby nie mogły 
żyć niżej? Myśl ta pobudziła Forela do 
energicznych badań, uwieńczonych świet- 
nemi wynikami.

Leman je s t  najw iększem  jeziorem  al- 
pejskiem o powierzchni 582 k m 2 i obję
tości 89 km 3. Gdy rzucimy okiem na m a
pę jeziora, uderzy nas przedewszystkiem  
jego na tu ra lny  podział na  dwie części. 
Jedna część, t. zw. jezioro wielkie, c ią
gnie się od ujścia Rodanu aż do Yvoire; 
d ruga—jezioro małe — od Yvoire do Ge
newy. Jezioro wielkie przedstaw ia ol
brzymie zagłębienie o stokach strom ych 
od północy i południa w swej części 
wschodniej, łagodniejszych w części za
chodniej, zwolna zaś opadających od j e 
ziora małego z jednej a od ujścia Roda
nu z drugiej strony. Środek jeziora  zaj
muje olbrzymia równa płaszczyzna głę
bokości 300 m, położona między Ouchy 
a Evian. Na płaszczyźnie tej znajduje 
się zagłębienie wykazujące największą 
głębokość jeziora 309, 7 m. (Inne jeziora 
alpejskie bywają głębsze—tak  np. Lago 
Magiore mierzy 375 m  głębokości, Lago 
di Como 414 m).  Jezioro małe, znacznie 
płytsze (największa głębokość 76,5 m), 
j e s t  podzielone przez wzniesienia pod
wodne na kilka zagłębień.

Dno jeziora, pokry te na całej swej roz
ciągłości iłem gliniastym, przedstawia 
się nadzwyczaj jednosta jn ie  w przeci
wieństwie do rozmaitości dna wybrzeża. 
Ił ten, o barwie żółtawej na powierzchni, 
niebieskawej w głębi, zamienia się po 
wysuszeniu w twardą, porowatą, lekką 
masę. Porel lepił naw et i wypalał z niej 
garnki. Ił ten  je s t  oczywiście p rzyno 
szony w ogromnej ilości przez rzeki i rze
czki wpadające do jeziora, szczególnie 
przez Rodan. Woda tych rzek, obciążo
na iłem, ma większą gęstość aniżeli czy
s ta  woda powierzchni Lem anu — opada 
więc na pewną głębokość odpowiadającą 
danej gęstości i roztacza się tam  w ksz ta ł
cie caluna m ętnego, z którego cząstki 
iłu zwolna opadają na dno jeziora, w sku
tek  czego woda od pewnej głębokości 
j e s t  stale mętna. Ilość tych opadów iło
wych je s t  oczywiście zmienna, gdyż w zi

mie Rodan, główny dostawca iłu, przy
nosi go znacznie mniej, aniżeli w innych 
porach roku. Trudno jed n a k  przypuścić, 
ażeby nawet w zimie głębsze w arstw y 
wody oczyszczały się zupełnie. Doświad
czenia czynione wykazały, że w w ars t
wie wody grubości 10 cm ił zawieszony 
naw et po 6 dniach nie uległ jeszcze zu
pełnemu osadzeniu. Dla oczyszczenia 
w arstw y wody grubości 1 m etra  potrze- 
baby było najmniej 60 dni, dla 1 0  me
trów około lat  dwu. To zamętnienie wo
dy w dolnych warstw ach je s t  jedną  
z przyczyn^panujących tam ciemności. 
Doświadczenia, czynione przez Forela 
z p łytami fotograficznemi, wykazały, że 
światło przestaje działać na klisze chlo- 
rosrebrne na głębokości około 50 m  w le- 
cie, około ICO m w zimie. Poniżej więc 
tych  granic^panują  w jeziorze ciemności.

Opierając się na braku światła, z góry 
możemy przypuścić, że w głębinach j e 
ziora roślin zielonych niema wcale, gdyż, 
j a k  wiemy, do funkcyonowania chloro
filu, a więc do odżywiania rośliny konie
czna jes t  energia świetlna. Flora zielo
na sięga tylko do 25 metrów głęboko
ści O. poniżej zaś tej granicy znajduje
my zaledwie trochę glonów i okrzemek 
na powierzchni iłu. Uboga ta  flora, two
rząca forelowski „fentre organique“ (pilśń 
organiczna), rozwija się do 80 m  głębo
ko 'c i.  Czy istnieje głębiej—Forel wątpi.

Nie mniej jednostajn ie  przedstawiają 
się warunki tem pera tury—bardzo nizlciej, 
bo wynoszącej 5 ° +  0,5°. Zmiany dzienne 
tem pera tury  na powierzchni (sięgające 
do 15 m) oczywiście nie w yw ierają  ża
dnego wpływu na tem pera turę  głębin. 
W pływ zmian rocznych sięga do 100 me
trów (w tej głębokości je s t  już  niewiel
ki — wynosi +  0,5°). Niżej tem peratura 
je s t  niemal stała.

W pływ fal powierzchniowych dosięga 
zaledwie około 10 m głębokości. Poniżej 
tej granicy panuje spokój, zakłócany je-

!) Około Ouchy znalazłem jeszcze ramienicę 
(Chara) w głębokości 30 m. O mchu Thamnium 
Lemani, schodzącym około Yroire do głęboko
ści 60 m, jako o w yjątku, nie chcę się rozwo
dzić.
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szcze w górnych warstw ach od czasu 
do czasu przez prądy. I prądy jednak 
w yw iera ją  wpływ niewielki, prawie ża
den w głębszych warstwach wody. Tam 
panuje już  spokój zupełny.

Ciśnienie, jak  wiadomo, wzrasta o je- 
dnę atmosferę na każde 10 metrów. Na 
centralnej więc płaszczyźnie panuje po
kaźne ciśnienie 30 atmosfer.

Oto je s t  środowisko, w którem prze
byw a fauna głębinowa Lemanu. Brak 
roślin zielonych, ogromne ciśnienie, spo
kój niezakłócany prądami ni falami, stała 
nizka tem peratura , zupełna ciemność, nie- 
rozjaśniona naw et światłem istot organi
cznych, j a k  to bywa w głębinach mor
skich, zamętnienie wody przez opadające 
bezustannie pyłki iłu, z którego utwo
rzone dno nie przedstawia żadnego s ta 
łego punktu  oparcia dla istot żywych 
(z w yjątkiem  drobnej ilości kawałków 
koksu, opadających na dno ze statków 
parowych)—wszystko to nadaje specyal- 
ne piętno środowisku. Gdy wreszcie do 
tych wszystkich warunków dołączymy 
fakt odcięcia organizmów dno zamiesz
kujących od zetknięcia się z atmosferą— 
otrzym am y w przybliżeniu całkowity 
obraz środowiska nas interesującego.

Przechodząc teraz do fauny głębino
wej, muszę z góry zaznaczyć, że nie 
mam zamiaru opisywać AYszystkich or
ganizmów faunę tę stanowiących. Porel 
w swej znanej monografii Lemanu wyli
cza 79 rodzajów zwierząt — liczba to j e 
dnak wcale niekompletna i dałaby się 
podnieść do kilkuset. Z tej liczby w y
biorę tylko przedstawicieli fauny głębi
nowej, które opisując, postaram się po
ruszyć ciekawsze i ważniejsze zagadnie
nia biologii jeziora.

Ciekawą je s t  rzeczą, że w głębi jezio
ra  spotykam y przedstawiciela mszywio- 
łów (Bryozoa) — zwierząt prowadzących 
zwykle sposób życia osiadły (z w y ją t
kiem gatunku  Cristatella). Przypomnij 
my sobie, że dno jeziora pokryte je s t  
delikatnym  iłem, nieprzedstawiąjącym 
żadnego stałego punktu  oparcia dla usa 
dowienia się kolonij. To też Fredericella 
Du Plessisi (tak Forel nazwał tę formę 
mszywioła głębinowego) nie potrzebuje

tego, gdyż obdarzona je s t  ruchem  wła
snym. Zamiast prowadzić życie osiadłe, 
jak  jej krewniaczki wybrzeżne, może za- 
pomocą czulków czołgać się zwolna w ile, 
zmieniając miejsce w miarę potrzeby. 
Gdy Porel wrzucił do akwaryum ił w y
dobyty z dna jeziora, widział po jednym  
lub dwu dniach Fredericellae wypełza
jące z głębi iłu na powierzchnię, aby 
w czystej wodzie roztoczyć swobodnie 
koronę swych czułków. P ak t  ten stano
wi ciekawe przystosowanie do warunków 
głębinowych. Przystosowanie to u trw a
liło się silnie u Fredericella, gdyż s tra
ciła ona zdolność przyczepiania się do 
przedmiotów stałych, tak, że stosunkowo 
liczne kawałki koksu wydobyte z głębi 
nie posiadają na sobie nigdy kolonij tych 
zwierząt. To też pomimo, że Julien uwa
ża formę głębinową za odmianę tylko 
wybrzeżnej Plumatella repens L., pokry
wającej swemi koloniami kamienie, liście 
i gałęzi — Forel, opierając się na fakcie 
istnienia ruchu  własnego u kolonij F re 
dericella Du Plessisi, oraz na pewnych 
różnicach w kształcie kolonij (nieregu- 
larność rozgałęzień w przeciwieństwie do 
regularnej Plumatelli) czyni z niej rodzaj 
odrębny, charakteryzując j ą  w sposób 
następujący: „Kolonia rozgałęziona, nie
regularna, utkwiona w ile, ruchoma".

Obszerna grupa skorupiaków również 
ma w głębinach lemańskich swych przed
stawicieli. Dwaj z nich są szczególniej 
ciekawi: są to dwa małe raczki—Asellus 
Foreli H. Blanc długości 5 mm i Niphar- 
gus Foreli Al. Humbert, długości 7 mm. 
Głębinowe te formy różnią się od wy- 
brzeżnych Asellus aąuaticus L. i Gamina- 
rus pułex Fabr. znacznie mniejszemi wy
miarami, brakiem pigmentu, co czyni 
zwierzę matowo - biafem, przedewszyst- 
kiem jednak  zupełnym zanikiem oczu. 
Embryologią tych zwierząt nie zajmowa
no się dotąd —a kwestya to niezmiernie 
ciekawa. H. Blanc widział u kilku za
rodków Asellus Foreli punkciki oczne — 
które oczywiście w rozwoju późniejszym 
muszą zanikać. Rozwój tych oczu em- 
bryonalnych i ich następny zanik, jak  
również dokładne zbadanie system u ner
wowego zwierząt dorosłych w cełu do
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wiedzenia się, czy ośrodki nerwowe, znaj
dujące się w związku z oczami u zwie
rząt wybrzeżnych, istnieją  u form głębi
nowych lub też w jak im  stopniu są 
uwstecznione — są  to problem aty czeka
jące na rozwiązanie; mogą one rzucić 
wiele światła  na pochodzenie tych  form 
głębinowych. Gdyż pochodzenie to jes t  
niejasne. Forel uważa za możliwe dwie 
hypotezy: albo formy głębinowe pocho
dzą wprost od odpowiednich wyżej w y
mienionych form wybrzeżnych—albo też 
od odpowiednich form jaskiniow ych, s to
sunkowo dość rozpowszechnionych w E u 
ropie środkowej (Asellus cavaticus i Ni- 
phargus putaneus). Dla Asellus dwie te 
hypotezy będą się przedstawiały j a k  na
stępuje:

I  hypoteza 
Asellus aąuaticus

I I  hypoteza 
Asellus aąuaticus

Forel, aczkolwiek z pewnym żalem, 
skłania się ku hypotezie drugiej. Z ża
lem, gdyż, j a k  powiada, „z przyjemno
ścią szukałem i zdawało mi się, że zna
lazłem w naszych ślepych skorupiakach 
lemańskich dowody przetwarzającej po
tęgi środowiska; jej wpływ w większo
ści naszych form głębinowych był słabo 
zaznaczony — staw ał się jed n a k  widocz
nym w stopniu dostatecznym  u naszych 
ślepych Asellidów i Gammaridów". Oczy
wiście, o ile te formy głębinowe Lema- 
nu przyniosły już  ze sobą swe najważ
niejsze cechy z innego środowiska — nie 
możemy przypisywać ich genezy w pły
wowi środowiska lemańskiego. Dwa więc 
najsilniejsze dowody tego wpływu zosta 
ną usunięte. Po długiem więc dopiero 
rozważaniu, opierając się na licznych a r 
gumentach, Forel decyduje się na p rzy 
jęcie hypotezy drugiej. P rzedew szyst
kiem uderza ogromne podobieństwo mię
dzy formami glębinowemi a  jaskiniowe-

mi. Głębinowe stoją pod względem mor
fologicznym znacznie bliżej form jask i
niowych, niż wybrzeżnych; różnią się od 
jaskiniow ych tylko większą jeszcze re- 
dukcyą poszczególnych organów, które 
to różnice mają zapewne za przyczynę 
warunki środowiska lemańskiego, szcze
gólniej spokoju i niewielkiej ilości poży
wienia. W arunki te jeszcze bardziej za
akcentowały cechy formy jaskiniowej, 
zamieniając j ą  na odmianę głębinową. 
Inaczej niemożnaby, podług Forela, w y
jaśn ić  sobie, dlaczego forma głębinowa 
odznacza się większą redukcyą organów, 
aniżeli jaskiniowa. Wreszcie jeszcze je 
den argument: jeżeli cechy Asellus i Ni- 
phargus Foreli zależą od wpływu środo
wiska lemańskiego, dlaczego nie zna jdu
jem y  cech odpowiednich, wykształconych 
w tym samym  stopniu, u  innych przed
stawicieli fauny głębinowej? Te to ar
gum enty  skłoniły Forela do przyjęcia hy 
potezy pochodzenia naszych skorupia
ków głębinowych od jaskiniow ych a nie 
bezpośrednio od wybrzeżnych. Podług 
mnie jed n ak  argum enty  te nie są wy
starczające do rozstrzygnięcia ostatecz
nego tej kwestyi. Dopiero skrupulatne 
badania porównawcze morfologii nietylko 
zewnętrznej, lecz i wewnętrznej, a prze
dewszystkiem embryogenii wszystkich 
trzech form — mogłyby dać odpowiedź 
zadawalającą. Gdyż można przypuścić, 
chociaż Forel hypotezę tę odrzuca, że 
podobieństwo formy jaskiniowej i g łębi
nowej polega na równoległym rozwoju 
pod wpływem podobnych warunków śro
dowiska, czyli przyjąć hypotezę p ierw 
szą. W iększą redukcyę organów Asellus 
Foreli możnaby sprowadzić przedewszyst
kiem do zupełnego spokoju wód głębino
wych oraz do większego braku pożywie
nia. Fak t,  że inne formy nie utraciły 
w tym samym stopniu, co nasze raczki, 
swych oczów, również nie może być de
cydujący, gdyż należy się tu  liczyć z ró
żnicami stałości rozmaitych cech u ró
żnych gatunków. Pod wpływem jednego 
i tego samego bodźca jeden  ga tunek  mo
że uledz ogromnym zmianom, drugi nie
wielkim tylko. Kwestya więc pochodze
nia Asellus i Niphargus Foreli nie jes t ,
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podług mnie, rozstrzygnięta ostatecznie 
i wymaga badań dalszych.

Forel, przyjm ując dla raczków, o któ
rych  mówimy, genezę, przed chwilą opi
saną (przypuszczając, że formy jaskinio
we dostały się do jeziora kanałami wy- 
drążonemi przez wody podziemne), na 
genezę innych zwierząt głębinowych za
pa tru je  się inaczej. Nie dostały się one, 
podług niego do głębin jeziora z innych 
środowisk, przynosząc już s tam tąd swe 
cechy—lecz pochodzą od fauny powierz
chniowej i wybrzeżnej. Wędrówki zwie
rząt bywają  czynne lub bierne-, w zalu
dnianiu dna jeziora mogły uczestniczyć 
oba rodzaje tranzlokacyi. Zwierzęta wy- 
brzeżne mogą być pasywnie przeniesio
ne w głąb Lem anu przez ryby, przycze
piając się do nich przypadkowo, lub też 
jako  pasorzyty; i przez osunięcie się brze
gu, j a k  to niejednokrotnie zdarzało się 
w częściach jeziora  o ścianach stromych. 
Oczywiście w razie takiego osunięcia 
zwierzęta, zamieszkujące wybrzeże, zo
s ta ją  wraz z ziemią i skałami uniesione 
w głąb. P rądy  i fale mogą unosić zwie
rzęta lub ich zarodki od brzegu na pełne 
jezioro, gdzie opadają zwolna na dno. 
Wreszcie zwierzęta usadowione na k a 
wałkach drzewa, liściach lub innych czę
ściach roślin, uniesione na jezioro opad
ną na dno w miarę nasycania się tych 
części roślinnych wodą. Lecz i czynne 
wędrówki są możliwe. Oczywiście wę
drówki takie odbywałyby się bardzo po
woli, w ciągu wielu pokoleń, z k tórych 
każde rozszerzając coraz bardziej g ran i
ce swego miejsca zamieszkania, posuwa
łoby się coraz dalej w głębiny. W ędrów
ki te jednak  podług Forela są czysto 
przypadkowe, gdyż głębiny nie wywie
rają  żadnego przyciągającego, dodatnio- 
taktycznego wpływu na organizmy.

W. Roszkowski.

(Dok. nast.).

M E N D E L IS T Y K A  A T E O R Y A  
iMUTACYI.

Po powtórnem odkryciu prawa Mendla, 
dotyczącego rozdzielania się cech, wyko
nano na polu krzyżowania roślin i zwie
rząt mnóstwo badań, k tóre razem wy
wołały przewrót w nauce o dziedziczno
ści i zmieniły gruntownie nasze pojęcia 
co do istoty osobnika. Główną zasługę 
w tem wielkiem dziele mają Anglicy, 
a zwłaszcza Bateson i jego szkoła.

Bateson ł) nazwał G e n e t y k ą  nową 
naukę o dziedziczności i o zmienności, 
i nazwa ta przyjęła się na Zachodzie, 
Kongresy międzynarodowe i czasopisma 
biologiczne poświęcają dużo czasu i miej
sca nowopowstałej nauce. Genetyka roz
porządza zresztą czasopismami własnemi 
ja k  „Journal of Geneticsa a) lub „Zeit- 
schrift fiir induktive Abstamm ungs - und 
V ererbungslehre“ 3).

Genetyka rozpada się na dwa działy: 
1) nąukę o krzyżowaniach czyli Mende- 
listykę i 2) naukę o zmienności, o po
wstawaniu i zanikaniu cech czyli to, co
śmy dotąd rozumieli pod nazwą ewolu- 
cyonizmu i transformizmu. Dziś niepo
dobna zajmować się drugim z tych dzia
łów, niesprawdzając swych doświadczeń 
metodami wypracowanemi przez Mende- 
listykę.

** *

Podstawą Mendelistyki j e s t  t. z w. pra
wo Mendla. Głosi ono, że cechy skrzy
żowanych osobników rozdzielają się w dru- 
giem pokoleniu. Cecha A  danego indy
widuum, złączona przezkrzyżowanie z ce
chą a innego indywiduum, panuje nad 
nią w pierwszem pokoleniu, a w drugiem 
odłącza się od niej. Po skrzyżowaniu, 
np. grochu o nasionach żółtych z gro-

1) Bateson, Mendels Principles of Heredity. 
Cambridge 1909.

2) Wychodzi w Cambridge pod red. Bateso- 
na i Punneta od r. 1910.

3) W ychodzi w Berlinie od roku 1909 pod 
red. Baura.
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chem o nasionach zielonych w pierw- 
szem pokoleniu o trzym ujem y żółte na
siona, w których jed n ak  zieloność je s t  
ukryta. Żółtość nazyw am y cechą panu
jącą, a zieloność — ustępującą. W dru- 
giem pokoleniu zieloność odłączy się od 
żółtości, i obok żółtych o trzym am y takie 
zielone nasiona. Jeżeli cecha A  je s t  pa
nująca, to w d r u g ie m  pokoleniu stosunek 
liczbowy osobników, posiadających tę ce
chę do osobników pozbawionych jej, jest
3 : 1. Komórkę płciową grochu żółtego 
(męską zarówno j a k  i żeńską) oznaczamy 
literą A. Po złączeniu się tak ich  komó
rek czyli po akcie zapłodnienia powstaje 
roślina A A , która  w ytw arza  znowu ko
mórki płciowe A  i A. Literą  a w ten 
sam sposób oznaczamy komórki płciowe 
grochu zielonego, k tóre  po złączeniu się 
wytwarzają  roślinę aa.

Gdy krzyżujem y groch żółty z zielo
nym, to łączymy komórkę płciową a z ko
mórką płciową A . Pow staje  roślina Aa, 
t. j. groch żółty, gdyż cecha a będzie 
ukryta .

Roślina A a  wytworzy dwojakiego ro
dzaju komórki płciowe:
1) męskie (pyłek) A  i żeńskie (jajka) A;
*0 » n a n n a•

Groch je s t  rośliną samozapylającą się. 
Więc podczas samozapylania mogą zajść
4 okoliczności:

1) pyłek A  złączy się z jajk iem  A
2) „ -A „ „ „ a
3) ,  a „ „ „ A
4) „ a „ a.

W  pierwszym przypadku wyrośnie 
groch żółty, w drugim i trzecim także 
żółty a w czw artym —zielony.

Schematycznie możemy to przedstawić 
w sposób następujący:

A  x  a . . . komórki płciowe 
rodzicielskie,

A  (a) . . . i-sze  pokolenie

1 A A  2 A a  i  a a  2-gie pokolenie.

Ponieważ rośliny A A  i A a  będą miały 
wygląd jednaki, więc zrozumiały je s t  
wyżej wspomniany stosunek  3: j .

Pomimo jednakowego wyglądu rośliny 
wspomniane będą się jednak  zasadniczo 
różniły. Roślina A A  zawiera dwa je d n a 
kowe czynniki, jest , ja k  mówią h o m ó- 
z y g o t ą ,  roślina zaś Aa  zawiera dwa 
różne czynniki i je s t  h e t e r o z y g o t ą .  
W  następnych pokoleniach ten  jej hete- 
rozygotyczny charak te r  u jaw ni się przez 
powstanie osobników aa.

Gdy zwrócimy uwagę na dwie pary 
cech, np. z jednej strony A B , z d ru 
giej — ab, to w pierwszem pokoleniu 
o trzym am y osobniki o cechach A B  (ab), 
(dużemi literam i oznaczamy cechy panu
jące). Każda z roślin drugiego pokolenia 
wytworzy 4 rodzaje komórek płciowych: 
A B , Ab, aB, ab. Podczas samozapylania 
roślin pierwszego pokolenia może zajść 
16 okoliczności:

1) Pyłek A B  złączy się
2) „ A B  „ „
3) „ A B  „ „
4) » A B

z jajkiem  A B  
Ab 
aB  
ab

aowsta- 
nie 

roślina 
. . .  A B  
. . . A B  
. . .  A B  
. . .  A B

5) » Ab Y) » A B . . .  A B
6) » Ab » n i) Ab . . .  Ab
7) » Ab » » » aB . . . .  A B
8) » Ab n » » ab . . .  Ab
9) aB i) » » A B . . .  A B

10) » aB n n yy Ab . . .  A B
U) » aB » ł) aB . . . aB
12) » aB » » ab . . . aB
13) » ab » A B . . .  A B
14) » ab » n Ab . . .  Ab
15) » ab » » aB . . . aB
16) ab » » ab . . .a b

Tak więc w drugiem pokoleniu otrzy
mamy na 9 roślin A B — 3 A  b,— 3aB  i i  ab.

Schematycznie możemy to przedstawić 
w sposób następujący:

A B  x  ab . .  . kom. płciowe 
roślin rodz.

A B  (ab) . . . i-sze pokoi.

9 A B  3 Ab 3 a B  1 ab 2-gie pokoi.

ł‘* *

Cechy, które rozdzielają się według 
praw a Mendla, Anglicy nazywają „je- 
dnościami* (units). Każda z tych cech 
m endlujących wywołana je s t  przez coś, 
co zawarte je s t  już  w komórkach roz-
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rodczych. To „coś“ Niemcy nazywają 
Anlage lab  Pactor, Anglicy—factor, F ran
cuzi—iacteur. Po polsku możemy to na
zwać „ c z y n n i k i e m 0.

Niezawsze jedna  cecha je s t  wywołana 
przez jeden  czynnik.

Barwa czerwona kwiatów, np., w nie
których przypadkach ukazuje się wów
czas, gdy  w roślinie obecne są dwa okre
ślone czynniki. Każdy z czynników pod
lega praw u Mendla — lecz wspomniana 
barwa czerwona, jako  jedna  cecha, nie 
podlega tem u prawu.

Po skrzyżowaniu dwu odmian groszku 
(Lathyrus odoratus) o kwiatach białych 
Bateson x) otrzymał w pierwszem poko
leniu osobniki o kwiatach czerwonych. 
Ta barw a została wywołana przez dwa 
czynniki:

1) obecność czerwoności,
2) obecność barwy.

Przed skrzyżowaniem białych grosz
ków czynniki te były rozdzielone. W je 
dnej z odmian białych znajdowały się 
czynniki: obecność czerwoności i nieobec
ność barwy,—w drugiej odmianie białej 
były zawarte czynniki: obecność barwy 
i nieobecność czerwoności.

Oczywiście kw iaty  dwu wspomnianych 
odmian białych nie mogły być czerwone; 
pierwszej dlatego, że choć obecna była 
w niej czerwoność, to jednak  zawarty 
w niej czynnik „nieobecność barwy* nie 
pozwalał, aby kw iaty  były barwne,—d ru 
giej dlatego, że choć obecny był czyn
nik, wywołujący barwę, to jednak  brak 
było czynnika powodującego czerwoną 
barwę.

Przez skrzyżowanie tych odmian Ba
teson połączył czynniki: obecność barwy 
i obecność czerwoności i dlatego otrzy
mał kwiaty czerwone. Pozostałe czynni
ki: nieobecność barwy i nieobecność 
czerwoności również były obecne wr tych 
kwiatach, lecz jako  czynniki „ustępują- 
ce“, więc nieuzewnętrzniające się.

Tak więc, krzyżując dwie białe odmia
ny, Bateson łączył dwie pary czynników:

obecność barwy ( C) 
nieobecność czerwoności (r) 
nieobecność barwy (c) 
obecność czerwoności (R ).

W  drugiem pokoleniu (#,) otrzymał 
na każde 9 CR ,—3 Cr,—3 cR  i l cr, czyli 
na każde 9 roślin o czerwonych kwia
tach—7 roślin o kwiatach białych.

Podobne przykłady znane są dziś 
i w świecie zwierząt. Po skrzyżowaniu 
myszy szarej z czekoladową w pierw
szem pokoleniu otrzymano myszy czarne, 
a w drugiem: czarne, szare, czekoladowe 
i jasno czekoladowe 1).

Mysz szara zawierała następujące czyn
niki: O b e c n o ś ć  c z a r n o ś c i  B  i n i e 
o b e c n o ś ć  b a r w y  c i e m n e j  d.

Mysz czekoladowa zaś zawierała nas tę 
pujące czynniki: n i e o b e c n o ś ć  c z a r 
n o ś c i  b (co wywołuje barwę czekolado
wą) i o b e c n o ś ć  b a r w y  c i e m n e j  
D.  Rezultaty  tego krzyżowania możemy 
przedstawić w sposób następujący:

Szara X  Czekoladowa 
(Bd) (bD)

Czarna 
(Bb Dd)

]) Bateson W. Experiinental Studies in the 
Physiology of Heredity. Reports to the evolu- 
tion committee of the royal Society. Report III. 
1906.

9 czarn. 3 szare 3 czek. 1 jasno czek. 
(BD) (Bd) (bD) (bd)

Każdy z czynników stanowi jednostkę 
mendlującą, t. j. podlegającą prawu Men
dla. Każda istota żywa zawiera wiele 
takich jednostek. Przez krzyżowanie mo
żemy te jednostki usuwać, a na ich miej
sce wstawiać inne. Organizm je s t  jak- 
gdyby kalejdoskopem dających się prze
staw iać czynników.

Dziś zagadnienie o powstawaniu ga 
tunków sprowadza się do zagadnienia

ł) Durham. A. Prcliminary Account of the 
Inheritanee of Coat—colour in Mice. Rep. Evol. 
Ctee IV, 1908.
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o powstawaniu (ew. zanikaniu) czynni
ków.

Przykłady  mutacyi, znane dotychczas 
a zanalizowane przez Mendelistykę, mó
wią tylko o zanikaniu  czynników 1).

Baur :) rozróżnia 4 kategorye m utacyj, 
wywołanych przez zanik czynników. -

1) Zanik czynnika w osobniku homozygo- 
tycznym. Czerwona barwa u  A n tirrh inum  
majus wywołana je s t  przez czynnik  F. 
Ponieważ mamy do czynienia z osobni
kami homozygotycznemi, więc wiemy, że 
zawarte są w nich czynniki FF. (Ko
mórki rozrodcze na sku tek  redukcy i za
wierają już  tylko po jednym  czynni
ku  F).

Jeżeli w komórce pączka wierzchołko
wego takiej rośliny nastąpi zanik jed n e 
go z czynników, to powstanie komórka 
F f , z której może wyrosnąć gałązka F f  
( f  oznacza „nieobecność F “). Tej gałąz
ki nie odróżniamy jednak  od innych, gdyż 
F  panuje nad / .  Ale nasiona, które w y
rosną na tej gałązce, wydadzą 3/4 roślin 
zawierających czerwoną barw ę i y4 ro
ślin pozbawionych tej barwy.

2) Zanik czynnika w roślinie lieterozygo- 
tycznej. Jeżeli mamy do czynienia z ro 
śliną F f, to po zaniku w komórkach p ą 
czka czynnika F, powstanie odrazu pęd 
f f  i wyda kwiaty białe. Takie zjawiska 
nazywamy m utacyą  pączków.

8) Zanik dwu jednakowych czynnikóio 
to roślinie homozygotycznej. Roślina F F  po 
utracie tych dwu czynników stanie  się 
f f —więc wyda kw ia ty  białe.

4) Zanik czynnika 10 komórce płciowej. 
Gdy roślina F F  nasku tek  mutacyi w y
da jednę  lub kilka komórek płciowych /  
zamiast F t to po samozapyleniu powsta
nie heterozygota F f.

Zanik czynników obserwowano dotąd 
kilka razy zaledwie; wypadki powstawa
nia nowych czynników nie są dotąd 
znane.

*) Baur. Einftirung in die experimentelle Ve- 
rerbungslehre. Berlin, 1911. 

s) L c.

B aur *) opisuje ciekawy przykład za
niku czynnika u Melandrium album.

Zieloność liści u Melandrium zależy od 
kilku czynników. Jeżeli b rakuje  czyn
nika X , to roślina wydaje białe liście, 
jeś li  nawet obecne są inne czynniki, w y
wołujące zieloność. B aur skrzyżował ro
ślinę żeńską Melandrium album, k tóra 
była heterozygotą X x, z rośliną m ęską— 
również heterozygotą i w drugiem poko
leniu na każde 3 rośliny o zielonych li
ściach otrzymał 1 o liściach białych.

Na jednej z tych roślin X x  wyrósł pęd 
o liściach białych. Rośliny, które w yro
sły z nasion tego pędu, również były 
białe (pozbawione chlorofilu).

W  pączku, z którego ten biały pęd 
wyrósł, nastąpił zanik czynnika X  i ko
mórki pędu zawierały czynniki xx.

Bateson 2) opisuje wypadek podobny 
u La thyrus  odoratus. Na roślinie hete- 
rozygotycznej Bb {b — czynnik, wywołu
jący  barwę czerwoną, B  — czynnik, za
mieniający barw ę czerwoną na fioletową), 
wydającej kw iaty  fioletowe, wyrósł pęd 
o kw iatach czerwonych. Wyhodowane 
z tego pędu nasiona wydały rośliny 
o kw iatach czerwonych bb. Więc n a s tą 
pił zanik czynnika B.

Powyżej opisane dwa przykłady mu
tacyi odnoszą się do kategory i 2-ej.

Baur 3) obserwował też m utacyę ka te 
goryi 4-ej.

Zanik czynników jes t  dotąd zjawiskiem 
tajemniczem. Pominąwszy przyczyny za
nikania, które są zupełnie nieznane, n ie
zrozumiałą je s t  też rzeczą, dlaczego we 
wszystkich przypadkach zaniku czynnika 
występuje na jego miejsce czynnik, sta- 

i nowiący jakby  antytezę tamtego. Na- 
przykład, zanika czynnik: obecność zie
loności, a zjawia się nieobecny dotąd 
czynnik: nieobecność zieloności.

1) Baur. Untersnchungen iiber die Verorbung 
von Chromatophorenmerkmalen bei Melandrium, 
Antirrhinum und Aąoilegia. Zeitschrift Abst. 
u. Vererbungslehre. 4, 1910.

2) Bateson. Mendels Prineiples of Heredity. 
Cambridge, 1909.

s) Baur. Einfiihrung in die Esperimentelle 
Yererbungslehre. Berlin, 1911,
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Sam a więc sprawa zanikania czynni
ków - je s t  niejasna. Zachodzi bowiem py
tanie, czy nieobecność czynnika X jes t  
czynnikiem x, czy też literą x  oznacza
my tylko brak M -  

Nieobecność czynnika B  u myszy wy
wołują barwę czekoladową. To świadczy, 
że nieobecność B  nie j e s t  tylko nieobec
nością czynnika B , lecz, że je s t  ona sa 
ma czynnikiem’ b.

Wobec tego mutacye, o których po
wyżej była mowa, powstają, ściśle mó
wiąc, nie skutkiem zaniku czynników, 
lecz sku tk iem  zastąpienia czynnika: obec
ność X  przez czynnik: nieobecność X.

Dr. Edmund MalinoiusJci.

H. P O I N C A R E .

H Y P O T E Z Y  K O S M O G O N IC Z N E  Ł).

Zagadnienie powstania świata od da
wien dawna zajmowało wszystkich m y
ślących ludzi; niemożna podziwiać wido
ku wszechświata, niezadając sobie pyta
nia, w jak i  sposób powstał. Może lepiej 
było zaczekać z szukaniem jakiegoś roz
wiązania, aż do chwili, gdy cierpliwie 
zbierzemy wszystkie części składowe, 
lecz gdybyśm y byli tak rozsądni, gdyby 
nasza ciekawość nie była niecierpliwa, 
zapewne nie bylibyśmy nigdy stworzyli 
nauki i zadowolilibyśmy się naszem ży
ciem codziennem. Umysł nasz domagał 
się więc natarczywie tego rozwiązania 
zanim ono dojrzało i gdy posiadł zaled
wie słabe błyski, pozwalające mu raczej 
na  odgadnięcie, niż na zrozumienie. Dla
tego właśnie hypotezy kosmogoniczne 
tak  są liczne, tak  różnorodne, że dzień 
w dzień pow stają  nowe, równie niepe
wne, lecz mające te same pozory słusz- | 
ności, j a k  teorye dawniejsze, wśród k tó 
rych zajmują miejsce, lecz których nie 
mogą skazać na zapomnienie.

*) Artykuł ten stanowi wstęp do książki H. 
Poincarego, która ukaże się niebawem pod tym 
samym tytułem.

Możnaby przypuszczać, że wszech
świat był zawsze taki, jak  je s t  dzisiaj, 
że maleńkie istoty pełzające na powierz
chni gwiazd ulegają zniszczeniu, lecz że 
same gwiazdy się nie zmieniają i że pę
dzą dalej swój wieczny żywot, nietrosz- 
cząc się o swe nędzne i chwilowe paso- 
rzyty. Są jednak dwie przyczyny do od
rzucenia tego poglądu.

Układ słoneczny daje nam obraz do
skonałej harmonii, drogi planet są pra
wie wszystkie koliste, prawie wszystkie 
są wr tej samej płaszczyźnie i wszystkie 
są przebiegane w tym samym kierunku. 
Nie może to być rzeczą przypadku, mo
żnaby przypuszczać, że nieskończony ro 
zum, zaprowadził raz na zawsze ten po
rządek i dawniej wszyscy byliby się za
dowolili tem  wyjaśnieniem. Dziś nikt 
się tak łatwo nie zadowala; zapewne du
żo je s t  dzisiaj ludzi, którzy uważają Bo
ga stwórcę za hypotezę konieczną, lecz 
nie pojmują już interwencyi boskiej tak 
jak  to czynili ich poprzednicy, ich Bóg 
jes t  raczej mechanikiem, niż budowni
czym. Pozostaje zawsze jeszcze pytanie, 
zapomocą jakiego mechanizmu Bóg zmie
nił chaos w ład. Jeżeli porządek, który 
stwierdzamy, nie je s t  wynikiem przypad
ku i jeżeli nie chcemy go przypisywać 
wyrokowi boskiemu natychm iast wyko
nanemu, musimy przyjąć, że nastąpi) po 
chaosie, a zatem, że gwiazdy uległy zmia
nie. W ten właśnie sposób rozumował 
Laplace.

Z drugiej strony drugie prawo termo
dynamiki, zasada Carnota, mówi nam, że 
świat dąży do ostatecznego stanu; ener
gia się rozprasza, to znaczy, że tarcie 
dąży stale do zamiany ruchu w ciepło 
i że tem pera tura  dąży do wyrównania 
się. Ostateczny s tan  świata je s t  więc 
stanem jednostajności; stan ten, do któ
rego ma dojść, nie je s t  jeszcze osiągnię
ty; a  zatem świat się zmienia i nawet 
zawsze się zmieniał.

I oto o tw arte  pole do hypotez; na js ta r
sza je s t  hypoteza Laplacea, lecz jej s ta 
rość je s t  pełna siły i j a k  na jej wiek, 
nie ma zbyt dużo zmarszczek. Pomimo 
czynionych jej zarzutów, pomimo odkryć 
dokonanych przez astronomów i które
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bardzo zdziwiłyby Laplacea, stoi dalej 
niewzruszenie i najlepiej zdaje sprawę 
z wielu faktów; najlepiej też odpowiada 
na pytanie, które je j  autor sobie zadał: 
Dlaczego panuje porządek w układzie 
słonecznym, jeżeli nie je s t  on wynikiem 
przypadku? Od czasu do czasu tworzył 
się wyłom w sta rym  gmachu, lecz był 
prędko napraw iany i gmach stał dalej.

Wiadomo na czem polega owa hypote
za. Układ słoneczny powstał z mgławicy, 
rozciągającej się dawniej poza drogę Ne
ptuna. Mgławica ta  miała jednosta jny  
ruch obrotowy, nie mogła być jednorod
na, była zgęszczona i to silnie zgęszczo- 
na bliżej środka, składała się z j ą d ra  s to 
sunkowo gęstego, z k fórego powstało 
Słońce, otoczonego atmosferą niezmiernie 
rzadką, z której powstały planety. Kur
czyła się przez oziębienie, tworząc od 
czasu do czasu na równiku pierścienie 
mgławicowe; pierścienie były niestałe lub 
łatwo staw ały  się niestałemi. Musiały 
się więc zerwać i ostatecznie zgromadzić 
się w jednej masie kulistej.

W chwili, gdy  układ tworzyć się za
czyna, panuje w nim już  pewien począ
tek ładu; ruchy wewnętrzne mgławicy 
nie są kapryśne i nieporządne; sprow a
dzają się do jednosta jnego  ruchu obro
towego. Je s t  to ta  początkowa harmonia, 
w ytw arzającą ostateczną harmonię, k tórą  
podziwiamy, lecz ta początkowa harm o
nia łatwo daje się wyjaśnić. Tarcia w e
wnętrzne m asy musiały prędko zniwe
czyć nierówność jej wew nętrznych ru 
chów i pozostawić jedynie  ruch obroto
wy zespołu, najzupełniej prawidłowy. Czy 
się to odbędzie prędko? To zależy od 
znaczenia, jak ie  się nadaje  temu w yra 
zowi; nierówności znikną prędko, jeśli  się 
uważa k ilka  miliardów la t  za bardzo 
krótki przeciąg czasu. Gdy się to chce 
obliczyć, przypisując m ateryi mgławico
wej lepkość znanych nam gazów, docho
dzi się do liczb fantastycznych. I nie 
dość tego, samo oziębienie się i w yn ika
jące z niego kurczenie dążą do zakłóce
nia tej harmonii tak  wolno zdobytej i dla 
jej  zachowania trzeba, żeby to kurczenie 
i cała ewolucya układu odbywały się nie
zwykle wolno. Tembardziej, że s tw ie r 

dzono, że potrzeba setek milionów lat, 
ażeby różne części tego samego pierście
nia, poruszając się oddzielnie podług 
praw  Keplera, ostatecznie się spotkały 
i mocno do siebie przystały. Tymczasem 
zjawisko to powinno być uważane za 
krótki epizod w ewolucyi ogólnej. Liczby 
te nie powinny nas przerażać, nie zga
dzają się z wiekiem przypisywanym Słoń
cu i gwiazdom na podstawie innych te- 
oryj, lecz teorye te ze swej strony są 
związane z wielkiemi trudnościami. Na
suwa się jednak  uwaga: inne układy po
dobne do naszego musiały w tym samym  
czasie podobną przebyć ewolucyę; każdy 
z nich zajmował znaczną przestrzeń, roz
ciągającą się daleko poza promień na
szego obecnego Słońca; jeżeli ta ewolu
cya trwała zbyt długo, musimy się liczyć 
z prawdopodobieństwem uderzenia, któ- 
reby wszystko zniszczyło przed końcem 
ewolucyi.

Dla Fayea pochodzenie planet je s t  zu
pełnie odmienne, podług niego właśnie 
wewnątrz masy mgławicy różnicowały 
się planety i Słońce; j a k  tylko wytwo
rzył się w pewnych punktach początek 
zgęszczenia, punk ty  te stały  się środka
mi przyciągania, przyciągały otaczającą 
atmosferę, karm iły się nią niejako, aż 
w końcu pochłonęły całą, bardzo rzadką 
atmosferę mgławicy pierwotnej i zaczęły 
poruszać się w próżni. Teorya ta pro
wadzi do szczególnych wniosków: Mer
kury byłby starszy od Neptuna, a sama 
Ziemia starsza  od Słońca. P lanety  le
żały dawniej znacznie dalej od Słońca, 
i Merkury naprzykład był tak  odległy 
jak  Saturn. Stopniowo zbliżały się do 
gwiazdy środkowej, zachowując drogi 
kołowe. Niemożna powiedzieć, ażeby t e 
orya Fayea, nie tłumaczyła małości mi- 
mośrodów i nachyleń, przynajmniej Faye 
s ta ra  się o to i je s t  najzupełniej zdecy
dowany trochę naciągnąć rezultaty, aby 
dojść do tego wniosku; ale wyjaśnienie, 
które daje, j e s t  bardzo nieścisłe i daleko 
mniej zadowalające umysł, aniżeli Lapla- 
ceowskie. Uważał za właściwe odrzucić 
pojęcia Laplacea, gdyż podług niego nie 
mogą one wytłumaczyć wstecznego ru 
chu satelity  Neptuna. Myślał, podobnie



M  51 WSZECHSWIAT 811

jak  Laplace, że kierunek ruchu obroto 
wego jakiejś  p lanety zależy od rozłoże
nia prędkości w pierścieniu, z którego 
powstała. W iem y dzisiaj, że owo rozło
żenie może być tylko chwilowe, ponie
waż pierścień je s t  niestały, a zatem nie 
może mieć żadnego wpływu na A vynik  
ostateczny, że ruchy obrotowe wszyst
kich planet musiały być pierwotnie w ste
czne, niezależnie od ich pochodzenia i że 
jedynie wpływ przypływu i odpływu mógł 
ruch  ten uczynić prostym. W  tych wa
runkach  niema dobrej racyi, ażebyśmy 
oddawali pierwszeństwo hypotezie Fayea 
przed hypotezą Laplacea.

Teorya Ligondesa bierze początek j e 
dnocześnie w teoryi Fayea jak  i Kanta. 
Dla niej punktem  wyjścia nie je s t  mgła
wica Laplacea, której ruchy  skutkiem 
tarcia są ujednostajnione, lecz rzeczy
w isty chaos. Zamiast jednej masy g a 
zowej, której różne części z powodu swej 
lepkości utworzyły między sobą mniej 
lub więcej s ta ły  związek i k tóra  bądź co 
bądź je s t  ciągła, mamy już tylko rój po
cisków, krzyżujących się we wszystkich 
kierunkach. Jakież to są owe pociski? 
Mogą to być stałe m eteoryty  lub olbrzy
mie bańki gazowe, mniejsza o to, po
między niemi je s t  tylko próżnia lub też 
atmosfera dosyć rzadka, ażeby nie k rę
pować ich ruchów. Od czasu do czasu, 
ruchy te są zakłócane, czy to dlatego, 
że ciała te przybliżają się znacznie jedne 
do drugich, czy też dlatego, że się fizy
cznie uderzają. Te właśnie uderzenia po
wodują ewolucyę; gdyby nie było ani 
uderzenia, ani biernego oporu, lub też 
nawet gdyby ciała uderzające się były 
najzupełniej elastyczne, owe pociski po
mimo wzajemnego przyciągania, mogły
by krążyć bez końca, nieokazując naj
mniejszej dążności do skupiania się; zu
pełnie tak  samo jak  planety, które w pró
żni krążyłyby zawsze około Słońca, nie- 
spadając nigdy na przyciągające je  ciała 
niebieskie. W yobraźmy sobie dwie p la
nety  krążące w przeciwnym kierunku na 
tej samej drodze kołowej: zanim opiszą 
pół okręgu koła, spotkają się, ich pręd
kość w skutek uderzenia zostanie zniwe
czona, jeżeli przyjmiemy, że są one po

zbawione elastyczności i razem spadną 
na Słońce, powiększając w ten sposób 
masę gwiazdy środkowej. Podobne ude
rzenia mogą być częste w środowisku 
takiem, jakie Ligondćs sobie wyobraża. 
Zgęszczanie się masy jes t  więc stopnio
we, zwolna się ona przekształca, planety 
i Słońce się różnicują, następnie karmią 
się otaczającą je  m ateryą  i w końcu 
wszystko pochłaniają. Można wykazać, 
że wskutek samych tych uderzeń docho
dzi się do układu dróg o małym mimo- 
środzie i mało nachylonych. Chociaż 
dzieje się to przypadkowo i rzecby mo
żna naoślep, uderzenia te zamieniają 
chaos w cudownie zorganizowany świat, 
w którym pierwotna jednostajność us tą 
piła miejsca rozmaitości, lecz rozmaitości 
harmonijnej.

Mgławica Ligondósa poprzecinana we 
wszystkich kierunkach przez pociski po
ruszające się w dowolnych kierunkach, 
podobna je s t  bardzo do gazów teoryi cy- 
netycznej. Mniejsza o to, że pociski nie 
są równe, w jednym  przypadku są to ato
my, w drugim meteoryty, lub małe gwia
zdy. A jed n a k  termodynamika i teorya 
cynetyczna mówią nam, że gazy, tak  jak  
i cały świat fizyczny dążą ciągle do je- 
dnostajności. Prawa przypadku, zarówno 
jak  prawo wielkich liczb, dążą do pręd
kiego wyrównania nierówności, jak ie  mo
gą zachodzić w gazie, dopóty dopóki tem 
peratura  i prędkości nie będą jednosta j
ne w całej masie.

Weźmy za punkt wyjścia układ mole
kuł gazowych, k tórych prędkości zamiast 
być przypadkowo rozłożonemi, byłyby 
rozdzielone harmonijnie w ten sposób, 
aby utworzyć rodzaj kosmosu podobnego 
do układu słonecznego. Po krótkim prze
ciągu czasu znów wpadniemy w chaos, 
masy początkowo zróżnicowane zleją się 
w jednę, prędkości będą znów rozłożone 
podług prawa Maxwella, prawa przypad
ku. W jaki sposób dwa mechanizmy po
zornie identyczne mogły wytworzyć dwa 
przeciwrne skutki? Odpowiedź łatwa: w te
oryi cynetycznej gazów cząsteczki gazo
we uważa się za najzupełniej elastyczne, 
niema niczego co byłoby podobne do bier
nego oporu, siła żywa nigdy nie je s t
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zniszczona, w hypotezie Ligondesa ciała 
zderzając się, tracą  swą żywą siłę przy
najmniej w części i zamieniają j ą  w c ie
pło; widzieliśmy, że tu  właśnie leżało źró
dło dążności do zgęszczania, a zatem do 
różnicowania. Nasze pociski mogą zatem 
uledz dwojakim zaburzeniom: gw ałtow 
nym zboczeniom, wywołanym przez przy
ciąganie newtonowskie, kiedy dwie masy 
zbliżają się do siebie, n iedotykając się, 
i uderzeniom fizycznym. Pierwsze zabu
rzenia, znacznie częstsze, zachodzą bez 
s tra ty  siły żywej, można je  upodobnić 
do uderzeń molekuł gazowych wr teoryi 
cynetycznej; dążą więc do u trzym ania  
chaosu lub naw et do przywrócenia go 
i do wprowadzenia wszędzie praw a Max- 
wella; uderzenia zaś fizyczne wywołują 
bierne opory, im właśnie zawdzięczamy 
utworzenie świata.

Tutaj narzuca się je d n a  uwaga: p rzy j
muje się ogólnie, że atomy nie podlega
j ą  żadnemu oporowi biernemu, tak, że 
w chwili uderzenia zachowują się jak  
ciała elastyczne; podlegają zatem  bez za 
strzeżeń prawom mechaniki teoretycznej. 
Jeżeli ciała o znacznych rozm iarach zdają 
się z pod tych praw usuwać do tego s to
pnia, że badane zjawiska są n ieodw ra
calne, to dlatego, że składają się z ba r 
dzo licznych atomów i że wchodzi tu  
w grę prawo wielkich liczb. Rozumowa
nie to będzie słuszne, jeżeli same atom y 
będziemy uważali za punkty  m ateryalne 
i jeżeli słowo „atom “ ma być pojmowa
ne w znaczeniu etymologicznem. Tym 
czasem tak  nie jes t :  elementami gazu 
w teoryi cynetycznej są  „ m olekuły” 
i każda z nich zawiera kilka atomów 
chemicznych. Każdy zaś atom składa się 
z elektronów i byłoby śmiesznem mnie
manie, że się nigdy dalej nie pójdzie, 
i że elektrony nie dadzą się kiedyś roz
łożyć na mniejsze części składowe. Mo
lekuła je s t  jednem  słowem ustro jem  ró
wnie złożonym ja k  układ słoneczny; jej 
ostateczne składniki bardzo liczne podle
gać muszą prawu wielkich liczb, tak, że 
we w nętrzu atomu spotkam y się z opo
rem biernym. Czy nieinożnaby mnie
mać, że ów opór ma tutaj to samo zna
czenie, co w teoryi Ligondćsa i czy nie

mógłby on dążyć do wywołania różnico
wania wbrew zasadzie Carnota?

W teoryi Seego planety nie są oder
wane od Słońca, również ja k  i księżyc 
od ziemi. Wszystkie te gwiazdy posia
dały zawsze istnienie indywidualne. Pla
nety  zostały schwytane przez Słońce, 
a księżyc przez ziemię. Jak  się odbyło 
to schwytanie? Słońce było dawniej 
otoczone atmosferą; kiedy się do niej do
stawała ja k a  wędrująca gwiazda, napo
tykała  opór; droga jej, pierwotnie hyper- 
boliczna staw ała  się eliptyczną wskutek 
zmniejszania się prędkości, następnie zbli
żała się do postaci kołowej, gdy jedno 
cześnie jej promień się zmniejszał. W ten 
sposób schwytana gwiazda spadłaby osta
tecznie na słońce, gdyby w dalszym cią
gu napotykała opór atmosfery słonecz
nej, lecz atmosfera ta, pochłaniana przez 
Słońce, s taw ała się coraz rzadszą i w koń
cu znikła. Odtąd drogi planet już się 
nie zmieniły. Teorya ta  dobrze zdaje 
sprawę z małości mimośrodów, lecz nie 
wyjaśnia małości nachyleń.

Nie należy mniemać, że jeżeli nasz 
układ słoneczny przebył w przeszłości 
pewną ewolucyę, to dziś doszedł do swe
go ostatecznego stanu, że gdy atmosfera 
mniej lub więcej rzadka, w której nie
jako pływały ciała niebieskie, została po
chłonięta i znikła, planety, oddzielone od
tąd  jedne od drugich próżnią, są w ten 
sposób zabezpieczone przed wszelkim 
biernym oporem. Opór ten może wcho
dzić w grę nawet na odległość; wiado
mo, że zbudowano motory wyzyskujące 
siłę przypływu i odpływu morza; motory 
te nie mogą stwarzać energii, muszą ją  
czerpać z jakiegobądź źródła, a źródłem 
tem może jedynie  być żywa siła ciał n ie 
bieskich. Gdyby człowiek nie był zbu
dował motorów, energia w ten sposób 
zapożyczona nie byłaby zużytkowana; 
zginęłaby w skutek  tarcia  przez uderze
nia fal o brzegi. W każdym razie żywa 
siła gwiazd ciągle się zmniejsza, ruch 
obrotowy ziemi zmniejsza się stale, lecz 
niezmiernie wolno. Odbyło się to dale
ko prędzej z księżycem i proces ciągnął 
się dopóty aż czas jego obrotu dookoła 
osi, zrównał się najzupełniej z czasem je 
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go obrotu dookoła ziemi, tak, że nasz 
satelita  pokazuje nam zawsze tę samę 
stronę.

Zjawisko to grało w rozwoju kosmo- 
gonicznym rolę, k tórą dobrze wykazał G. 
H. Darwin. Dwie przyczyny dążyły do 
zmienienia ruchu obrotowego planet: 
wpływ przypływu i odpływu morza, 
o którym  dopiero mówiliśmy, dążył do 
zwolnienia tego ruchu, a raczej do na
dania mu tego samego kierunku i tego 
samego trwania, jak i  posiada ruch gw ia
zdy dookoła Słońca; z drugiej zaś strony 
oziębienie i skurczenie, zmniejszając mo
m ent bezwładności, dążyły do przyspie
szenia tego ruchu. Pierwsza z tych dwu 
przyczyn zamieniała ruch obrotowy p la 
ne t  początkowo wsteczny na ruch obro
towy prosty o tym samym okresie, co 
ruch  po orbicie, później zaś druga przy
czyna, s tawszy się przeważającą, nadała 
tym planetom ruch obrotowy, który po
został prostym, lecz stał się daleko szyb
szym.

Trwanie dnia ciągle więc wzrasta, lecz, 
wskutek pewnego rodzaju reakcyi, wzra
sta  również trwanie miesiąca, księżyc 
bezustannie oddala się od ziemi. W chwili 
swego powstania nasz satelita dotykał 
prawie powierzchni naszej kuli ziemskiej; 
miesiąc i dzień miały to samo trwanie, 
pięć do sześciu naszych obecnych godzin, 
podobnież po upływie długich wiekówr, 
miesiąc i dzień znów będą równe, mniej 
więcej odpowiadać będą dwu naszym dzi
siejszym miesiącom i ziemia będzie za
wsze zwrócona tą samą stroną do księ
życa, jak  księżyc do ziemi.

W szystkie te hypotezy, tak zresztą ró
żne, m ają pewną wspólną cechę, są to 
teorye mechaniki analitycznej astrono
mii matematycznej, niewiele zapożyczają 
z nauk  fizycznych i są wskutek tego nie
zupełne. Fizycy, których wmieszanie się 
było zarówno nieuniknione, jak  pożądane, 
zajmowali się zwłaszcza pochodzeniem 
ciepła słonecznego. Dokładne pomiary 
wykazały nam zadziwiającą wydajność 
ciepła, jak ą  ma Słońce. Jakie są źródła 
pozwalające mu na taką  hojność? Gdzie 
mogło nagromadzić zapas energii wystar
czający na miliony lat? I jak ie  mogło

być pochodzenie tego zapasu? Początko
wo można było przypuszczać, że owa 
energia była pochodzenia chemicznego, 
Słońce paliłoby się jak  wielki kawał wę
gla. Hypoteza ta nie mogła się u trzy 
mać: w takim razie Słońce byłoby tylko 
chwilowym ogniem słomianym, zdolnym 
zaledwie do przyświecania ludziom pod
czas trwania ich historyi.

Wtedy przyszło na myśl ICelvinowi 
i Helmholtzowi, że energia słoneczna mo
że być pochodzenia mechanicznego. Po
myślano naprzód o meteorytach, któro 
jak  bezustanny deszcz spadają ciągle na 
powierzchnię słońca i których żywa siła 
je s t  stale niweczona i zamieniana w cie
pło. Nie było to jeszcze wystarczające, 
lecz jeżeli różne materyały, z których 
składa się Słońce, były dawniej oddzie
lone wielkiemi przestrzeniami i później 
się skupiły pod wpływem przyciągania, 
praca tego przyciągania musiała być ol
brzymia; jeżeli się zmieniła na żywą siłę, 
następnie na ciepło, mamy zapas ciepła 
dziesięć tysięcy razy większy, aniżeli cie
pło, jak ie  wydałoby spalenie kuli węgla, 
wielkiej jak  Słońce.

Mgławica słoneczna była zapewne zi
mna na początku i rozgrzała się w sku
tek kurczenia się.

Odeszliśmy daleko od mgławicy Lapla- 
cea, początkowo bardzo rozległej, d late
go, że była bardzo gorąca, i k tóra ozię
biając się, kurczyła się. S tajemy więc 
wobec pytania, jak  się zachowa masa 
gazowa, poddana ciężkości; nie może tra 
cić ciepła, nieoziębiając się, ani się ozię
bić bez kurczenia się, ani się kurczyć 
bez rozgrzania się. Co z tego ostatecz
nie wyniknie? Czy tem peratura owej 
masy podniesie się, chociaż będzie ona 
traciła ciepło przez promieniowanie, tak, 
jakby  jej ciepło właściwe było odjemne? 
Czy też tem peratura  będzie opadała, cho
ciaż masa się rozszerzy, jakgdyby  współ
czynnik rozszerzalności był odjemny? 
Czy też wreszcie będziemy jednocześnie 
mieli kurczenie się i oziębianie? Można 
odpowiedzieć na te pytania, o ile idzie 
o gaz doskonały; jeżeli je s t  jednoatomo- 
wy, lub dwuatomowy, będzie się kurczył, 
tracąc ciepło przez promieniowanie, lecz
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tem peratura  jego wzrośnie i będzie tak, 
jakgdyby  ciepło właści,\ e owego gazu 
było odjemne — przeciwnie zaś gaz ten  
będzie się kurczył, oziębiając się, jeżeli 
j e s t  wieloatomowy, lub też jeżeli je s t  
dość zgęszczony, ażeby się znacznie od
dalić od praw  gazu doskonałego.

Jakkolw iekby było, o trzym anoby w ten  
sposób ciepło tylko na 5 0  0 0 0  0 0 0  lat. 
Lecz wobec tego ewolucyoniści i geolo
gowie zaczęli wołać: „ Pięćdziesiąt milio
nów lat, co to znaczy? Jakże  chcecie, 
ażebyśmy w tak  kró tk im  przeciągu cza
su dali rozwinąć się gatunkom, pochło
nęli lądy i nowym kazali powstać, aże
byśm y wznieśli dwa łańcuchy gór, po
dobnych do Alp, j a k  łańcuch kaledoński 
i hercyński i żebyśmy je  później zró
wnali z ziemią przez powolne działanie 
erozyi?“. Skargi te wydają się słuszne 
i potrzeba istotnie 200 milionówj la t  od 
początku okresu dewońskiego. Lecz w t a 
kim razie skąd pochodzi ciepło słonecz
ne, jeżeli jego źródło nie je s t  ani m echa
niczne, ani chemiczne w zwykłem^zna- 
czeniu tego wyrazu? Zdawało się, że py
tanie to pozostanie bez odpowiedzi; gdy 
odkryto rad, zdawało się, że tylko rad 
może wszystko wyjaśnić. P rzynajm niej 
fakt jego odkrycia wskazywał nam, że 
pozostaje dużo tajemnic do odkrycia  i że 
nie należy spieszyć się z twierdzeniem, 
że jakiegoś zjawiska niemożna w y tłu 
maczyć.

T e o r ia  Laplacea zarówno j a k  i wszyst
kie te, które dopiero co wyłożyliśmy, nie 
wychodzi poza granice układu słonecz
nego. Laplace bez w ątp ien ia  nie zanied
bywał naumyślnie innych układów, lecz 
przypuszczał, że m usiały  być wszystkie 
mniej więcej podobne do naszego i że to, 
co odpowiadało jednem u, odpowiadało 
innym. Zresztą w ydaw ały  m u się one 
oddzielone zby t wielkiemi przestrzenia
mi, ażedy mogły jedne  oddziaływać na 
drugie. Postępy astronomii gwiazdowej 
nie pozwalają nam się już zatrzym ywać 
na tym  punkcie widzenia; teleskop wy
kazuje  nam  na niebie gwiaździstem  zna
cznie bogatszą różnorodność, aniżeli 
wszystko, czegokolwiek spodziewaćby się 
można. Mamy przedewszystkiem  gwia

zdy podwójne, które bynajm niej nie s ta 
nowią wyjątku; można uważać, że na 
trzy  gwiazdy jes t  conajmniej jedna  gw ia 
zda podwójna. Niekiedy dwie składowe 
łatwo rozdzielić, czasem też praw ie się 
wzajemnie dotykają, i jeżeli jed n a  z nich 
mało daje światła, ze zmian blasku  mo
żemy wnioskować o kolejno po sobie n a 
stępujących  zaćmieniach. W tedy to, dzię
ki spektroskopii lub fotometryi, poznaje
my, że m am y do czynienia z układem 
podwójnym i zapomocą tych metod mo
żemy wyznaczyć jego drogę. Czyż jest 
możebne, ażeby ten sam mechanizm mógł 
w ytworzyć układ taki j a k  nasz, w k tó 
rym ciało środkowe pochłonęło prawie 
całą masę i w którym  maleńkie planety 
są rozdzielone olbrzymiemi przestrzenia
mi i jeden  z tych  dziwnych układów, 
w których masa je s t  prawie równo po
dzielona pomiędzy dwie lub trzy  części 
składowe i w  których niekiedy odległość 
gwiazd porównać można z ich rozmia
rami?

Do tych układów podwójnych oczywi
ście stosować nie można teoryi Laplacea 
(i zresztą mimośrody zazwyczaj nie są 
bardzo małe); można jed n ak  utworzyć 
inne hypotezy. W eźm y pod uwagę obra
cającą się mgławicę, tak ą  jak  Laplacea, 
lecz tem różną, że jej masa nie j e s t  p ra
wie cała skupiona w środkowem jądrze, 
lecz mniej więcej jednostajnie rozłożona. 
Oziębiając się, będzie się kurczyła, i jej 
ruch  obrotowy się przyspieszy; będzie 
coraz bardziej spłaszczona; gdy spłasz
czenie przejdzie poza pewną granicę, wy
dłuży się ona w pewnym kierunku  w ten 
sposób, że przedstawiać będzie t rzy  nie
równe osi. Je s t  to figura, k tórą  w przy
padku doskonałej jednorodności nazywa
m y elipsoidą Jacobiego. Później figura 
ta  zwęzi się w  swojej środkowej części 
i  w końcu rozdzieli się na  dwie masy, 
zapewne nierówne, lecz dające się poró
wnać. Być może, że takie je s t  pochodze
nie gwiazd podwójnych; być może ró 
wnież, gdy nie będziemy chcieli wycho
dzić poza nasz układ słoneczny, że ta- 
k iem  je s t  też pochodzenie księżyca. Sa
telita  ów je s t  mniejszy od Ziemi, lecz 
stosunek mas nie j e s t  tak  mały j a k  dla
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satelitów Jowisza, Saturna, lub nawet 
Marsa.

Tłum. H. G.
(Dok. nast.).

KRONIKA NAUKOWA.

Glikogen w  kom órkach n erw ow ych . Spra
wa występowania glikogenu w komórkach 
nerwowych zwierząt nie jest do dzisiaj do
statecznie wyjaśniona. Tak np. Schondorff 
(1903) twierdzi, że glikogen zazwyczaj moż
na znaleść w komórkach nerwowych kręgow
ców. Jeżeli żywić będziemy obficie psa mię
sem i węglowodanami, to na 100 g glikoge
nu, który nazbiera się w organizmie, do 0,07 g 
znajdujemy w mózgu. Również Barfurtli 
(1885) w pracy swej nad tym węglowoda
nem podaje, że u  Limax yarietatus i Helix 
poinatia glikogen można znaleść nawet 
w czynnych elementach nerwowych, chociaż 
coprawda, błony otaczające nerw, stanowią 
głównę spiżarnię dla tego materyalu. Z in
nych uczonych Ehrlich podaje w wątpliwość 
występowanie glikogenu w komórkach zwo
jowych, a Casamajor i Alzheimer ograni
czają jego pojawianie się w tych komórkach 
jedynie do przypadków patologicznych. 
Alzheimer znajdował go w mózgach ludzi 
w przypadku paraliżu i deliryuin w dużej 
ilości w miękkiej oponie mózgowej i pod nią 
a czasami nawet w samych komórkach. 
Wreszcie Goldschmidt (1910), który praco
wał nad gliko,_enem u Ascaris Megaloce- 
phala, twierdzi, że u  zwierząt tych, pomimo 
że glikogenu w ciele występuje bardno dużo, 
w komórkach nerwowych niema go ani śladu.

Obecnie przybywają w tym zakresie ba
dania H. Erharda nad mięczakami: Helix 
pomatia, Sepia i Aplysia, tudzież nad roba
kiem Piscicola, pasorzytem ryb słodkowod
nych. U Sepia i Aplysia Ehrhard  nie zna
lazł glikogenu w komórkach nerwowych; 
u Helix pomatia zaś, badanych w okresie 
snu zimowego, stwierdził wyrasanie obecność 
tego węglowodanu w tkance łącznej, ota
czającej nerw i w samej komóroe. Pod k o 
niec okresu zimowego, ilość glikogenu ma
lała wszędzie; gdy na początku przedstawiał 
on duże kule, teraz miał kształt drobnych 
kropelek. Oprócz glikogenu wszędzie był 
zgromadzony też i tłuszcz. U Piscicola E. 
znalazł stosunki następujące. W robaku 
tym, zdjęty dopierooo z karpia, glikogen 
znajdował się w komórkach zwojowych 
brzusznych i mózgowych; pozostałe ko
mórki mózgowe nie zawierały glikogenu, 
był on zato zebrany dookoła nich. Inaczej 
trochę rzecz się przedstawia u Pisoicola, 
głodzonych przez trzy dni; u tych robaków 
glikogenu dookoła komórok mózgowych już 
nie było, lecz znajdował się wszędzie we
wnątrz nich. Tak więc, ciało to może słu
żyć jako materyał zapasowy i dla komórek 
nerwowych i gromadzenio się go u niektó
rych specyalnie zwierząt, można wytłuma
czyć ich warunkami żyoia. U Helix po
matia wpływa zapewne ta okoliczność, żo 
ślimak ten musi nieraz głodzić się podczas 
suszy całemi tygodniami; nic podobnego zato 
nie zachodzi u Sepia i Aplysia. Co do 
Piscicola, trudno jest orzoc, czy ma tu  zna
czenie jego pasorzy tniczy sposób życia.

II. K-be.

(Biolog. Centralbl. Na 15 r. 1911).
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J a n  KOWALCZYK
doktór filozofii, członek Akademii Umiejętności, członek Tow. Naukowego warszawskiego, 

przeżywszy lat 78, zmarł 10 grndnia 1911 roku.

Przez la t czterdzieści był starszym astronomem - obserwatorem w Obserwatoryum war- 
szawskiem i poświęcał całkowitą pracę swych dni i nocy astronomii. Nankę i piśmiennictwo 
naukowe polskie zbogacił licznemi ęennemi przyczynkami. Myślą—żył wśród gwiazd i ponad 
gwiazdami, ale serce oddawał ziemi ojczystej. Cześć i spokój jego pamięci!

Spostrzeżenia meteorologiczne
za listopad 1911 r.

(Wiadomość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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