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K ILK A U W A G  O F A U N 1 S T Y C E  
K R A J O W E J .

Badania faunistyczne na ziemiach Pol
ski, tak  pięknie rozwijające się w pierw
szej połowie X IX  w., następnie — w sku
tek  głównie nowych prądów ogólno-bio- 
logicznych i silnego rozwoju badań ana- 
tomo-porównawczych, szczególnie w kie
runku eksperym entalnym  — doznały do
tkliwego zahamowania, czego wcale nie 
było na Zachodzie. Oczywista, w yją tko
we nasze położenie polityczne nie pozo- 
s ta ło ' tu i ta k ż e  bez wpływu, ale, biorąc 
kw estyę  ostatecznie, znaleźliśmy się w ty 
le i to znacznie; dochodziło bowiem do 
tego, że ludzie nam obcy, niemający nic 
wspólnego z naszemi ziemiami, zaczęli 
ku  naszem u zawstydzeniu flzyograficznie 
je  opracowywać.

I nic dziwnego — kraje zachodnie, 
w skutek wytworzenia się całego zastępu 
specyalistów do poszczególnych grup 
zwierzęcych, zostały w ogromnej części 
już  opracowane; naw et Rossyanie u sie
bie już  wiele zrobili, tylko nasze kraje i

pozostały na mapie faunistyczno - fizyo- 
graflcznej jako w js p a  bezludna.

Szczęściem dziś nastąpiło obudzenie 
się, zwrot ku podjęciu pracy i na tem 
tak ważnem polu. Dzięki niezmordowa
nym zabiegom i energii kilku jednostek 
w łonie T-wa im. Kopernika we Lwowie 
zawiązała się w zeszłym roku sekcya fi
zyograficzna, k tóra  rozpoczęła alccyę 
szczególnie na tery tory u m Galicyi wschod
niej. Jako pierwszy krok postanowiono 
wydać monografię s taw u janowskiego 
(koło Lwowa), której pewne części już 
ogłoszono w Kosmosie.

Część zoologiczną stanowi tylko jedna 
rozprawa, mianowicie badania planktono
we 1), które przecież nie mogą, choćby 
były najlepiej opracowane, dać cało
kształtu  faunistycznego ' pomienionego 
stawu, niemówiąc tu  już o faunie czaso
wo przywiązanej do wody.

Przyczyną tego je s t  brak ludzi facho
wo wykształconych, jednem  słowem spe
cyalistów. Nawet badania takie jak

J) Julian Faczyński. Badania'fauny plankto
nowej stawu Janowskiego w r. 1909 z'uwzględ
nieniem fauny przybrzeżnej. (Kosmos XXXV, 
zesz. 10—12). Lwów, 1910.
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planktonowe, zdaniem mojem, powinny 
być przeprowadzane—jeśli chodzi o w ier
ne podanie form występujących w da
nym planktonie—przez szereg ludzi, spe- 
cyalistów do różnych grup, gdyż trudno 
wymagać od jednego człowieka, aby 
wszystkie grupy, występujące w p lankto
nie, mógł sumiennie opracować. Praca 
tego rodzaju, przez jednego człowieka 
wykonana, nie może budzić zaufania sy 
stem atyka, zwłaszcza jeśli przez jeden  
rok tylko była prowadzona.

Nie chciałbym w tem miejscu w yda
wać oceny pomienionej rozprawy, chodzi 
mi tylko o zaznaczenie, że przedewszyst 
kiem powinniśmy wykształcić  pośród 
siebie cały szereg specyalistów-systema- 
tyków, k tórzy dopiero mogliby się za
brać do monograficznego opracowywania 
danych terytoryów, ja k  stawów, jezior, 
rzek, okolic, powiatów i t. p.

Może ktoś powie, skąd wziąć ludzi? 
Otóż młodych ludzi, wstępujących na uni
w ersy te ty  nasze je s t  dosyć; wielu z nich 
chętnieby się oddało pracy  system atycz
nej, ale n ies te ty  brak katedr  sys tem a
tyki i odpowiednich laboratoryów jes t  
przyczyną, że prawie wszyscy zaprawia 
ją  się do badań we wszystkich innych 
dziedzinach zoologii, tylko nie w sy s te 
matyce.

Je s t  jeszcze jeden czynnik ogromnie 
hamujący u nas rozwój badań faunis ty
cznych, a mianowicie brak zasobów ma- 
teryalnych  może nigdzie tak  wielki, jak 
w tej dziedzinie; zwrócę tylko uwagę na 
koszty wycieczek, przyrządów potrzeb 
nych do eksploatacyi i u trzym yw ania  
materyału. Niestety, nasze położenie po
lityczne, b rak  niepodległości, własnego 
rządu i t. d. powoduje, że musimy liczyć 
prawie wyłącznie na własne, prywatne 
fundusze, które rzadko kiedy są tak  d u 
że, żeby mogły pozwolić na dostateczne 
rozwinięcie pracy.

Ale w tym kierunku  zaczyna być u nas 
/epiej; w ostatnich czasach słyszeliśmy 
ju ż  kilka razy o znacznych zapisach na 
cele przyrodnicze; tylko od rządów nicze
go nie można wydobyć, nawet poza-ma- 
teryalnej pomocy! Liczenie na siebie sa 
mych je s t  najpewniejsze, o czem wielo

krotnie nasze społeczeństwo miało spo
sobność się przekonać — sądzę, że hojne 
subwencye i zapisy na cele naukowe n a 
szych magnatów nie będą oderwane, ale 
że kilka zacnych, dobrze nam  znanych 
przykładów oddziała i na innych.

Założenie s tacyi biologicznej nad j a 
kimkolwiek większym stawem niedaleko 
od centrum naukowego, np. w okolicy 
Lwowa i stworzenie kilku stypendyów 
dla ludzi tam pracujących, przyniosłoby 
ogromne korzyści przedewszystkiem na
uce, a pośrednio niewątpliwie mogłoby 
się przyczynić także do ekonomicznego 
podniesienia kraju, jakkolwiek to na 
pierwszy rzut oka wydaje się nieprawdo- 
podobnem; z tego więc choćby względu 
rząd nie powinien odmawiać pomocy.

Dzięki obiecanemu poparciu hr. Zamoy
skiego, właściciela Gródka Jagiell. koło 
Lwowa, zdaje się, zostanie założona nad 
tam tejszym  stawem mała s tacy jka  bio
logiczna; oby tylko znalazły się jeszcze 
skąd fundusze na wyposażenie je j ,  a mie
libyśmy piękny początek.

Mamy już  szereg młodych ludzi, g ru 
pujących się przy Insty tucie  zoologicz
nym we Lwowie, którzyby chętnie pod
jęli  się pracy w takiej stacyi biologicz
nej. Kilku ich zajętych je s t  obecnie 
opracowywaniem monografii powiatu so- 
kalskiego, dzieła, podjętego przez Zarząd 
Muzeum im. Dzieduszyckich we Lwowie 
z wydatną pomocą P. hr. Dzieduszyckie- 
go, kuratora  wspomnianego Muzeum. 
Praca  nad tą  monografią rozłożona zo
sta ła  na dwa lata, tak, że z końcem ro
ku 1912 ma ukazać się w druku. Z za
kresu  zoologii objęto z fauny wodnej: 
Rotatoria, Nematodes, Annelida, Crusta- 
cea, Hydrachnidae, z fauny lądowej: Le- 
pidoptera; każdą z tych grup zajmuje 
się kto inny, przeważnie ludzie już  od 
dłuższego czasu w nich pracujący tak, 
że można spodziewać się, iż monografia 
powiatu sokalskiego będzie pierwszą, 
wzorową, tego rodzaju pracą.

■Jan Golański.
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F A U N A  G Ł Ę B IN O W A  L E M A N U .

(Dokończenie).

Zapuszczając się coraz głębiej, zwie
rzęta podlegają modyfikacyom wywoła
nym  przez nowe otoczenie. Wielkość 
ich ulega zmniejszeniu, jak  to można 
stwierdzić na mięczakach, skorupiakach, 
w irkach (Turbellaria) i innych. Barwa 
zwierząt jaśnieje, u niektórych staje się 
zupełnie białą. Oczy dążą do zniknięcia; 
wirki Dendrocoelum lacteum i fuscum 
nie m ają  wcale oczów, u innych form 
głębinowych pigment czarny oczów zani
ka, pozostawiając na swem miejscu pi
gm ent czerwony, np. u niektórych in
nych wirków; u wielu jednak zwierząt 
oczy są zupełnie dobrze rozwinięte, jak  
np. u wielu skorupiaków, roztoczy (Aca- 
rina), mięczaków *)• Wobec braku s ta 
łych przedmiotów zwierzęta osiadłe zmu
szone są do zmiany swego sposobu ży
cia. Przykładem  może być wyżej opisa
na Fredericella Du Plessisi. Jako drugi 
przykład przytoczę własne obserwacye 
nad mięczakami z ga tunku Limnaea. 
Formy wybrzeżne składają ja ja  w pacz
kach, otoczone wspólną masą galareto
w atą, przyklejając je  zawsze do przed
miotów stałych. W akwaryum często 
wszystkie ściany naczynia są pokryte 
temi galaretowatemi podłużnemi m asa
mi. Formy głębinowe, niemając do cze
go przyklejać swych jaj, składają je  wol
no w ile. Sposób ten zachowują i w ak 
waryum, pozbawionem iłu i piasku, gdzie 
przecież mogłyby je  łatwo przylepić do 
szkła. W czterech przypadkach obserwo
wałem w akwaryum  składanie ja j  przez 
formy głębokowodne — ani razu ja ja  nie 
zostały przylepione do dna lub ścianek 
naczynia.

i) U Limnaeae głębinowych oczy są zupeł
nie dobrze rozwinięte. Znalazłem jednak dwa 
egzemplarze (jeden w głębokości 100, drugi 250 
metrów) o oczach czerwonych. Nie przeprowa
dziłem jeszcze nad temi egzemplarzami badań 
histologicznych, nic więc bliższego powiedzieć 
o nich nie mogę.

Skorupki mięczaków ulegają również 
zmianom w głębinach Lemanu: s ta ją  się 
one nietylko mniejszemi lecz i znacznie 
cieńszemi, delikatniejszemi, bardziej kru- 
chemi. Wreszcie zwierzęta, oddychające 
powietrzem sprężystem, o których za 
chwilę mówić będziemy, tu w braku s ty 
czności z atmosferą muszą czerpać tlen 
potrzebny do życia z wody, jak  to dzieje 
się u niektórych mięczaków i u larw 
owadów.

Naogół jednak  wziąwszy, zmiany mor
fologiczne zwierząt głębinowych nie są 
zbyt wielkie. Jak  to sobie wytłumaczyć 
wobec faktu, że różnice między środo
wiskiem wybrzeżnem a głębinowem s ą ( 
jakeśm y widzieli, olbrzymie? Czy śro
dowisko nie j e s t  zdolne do modyfikowa
nia głębszego organizmów? Odpowie
dzieć na to trudno, gdyż nie znamy da
ty, kiedy dno jeziora zostało zaludnio
ne. Wiemy tylko tyle, że nastąpić to 
musiało po epoce lodowej, gdy lodowiec 
Rodański opuścił zagłębienie jeziora. Zre
sztą Forel przypuszcza wyjaśnienie na
stępujące: Zwierzęta przeniesione w głę
biny nie znajdują tam  warunków, w któ
rych mogłyby się normalnie rozwijać; po 
pewnej więc liczbie pokoleń degenerują, 
wyrodnieją, s ta ją  się niezdolne do roz
mnażania się dalszego. Giną więc, nie- 
zostawiając po sobie potomstwa, ale za 
to fauna wybrzeżna skutkiem  wędrówki 
czynnej czy też biernej wciąż wysyła 
w głębiny nowe osobniki. Fauna głębi
nowa w'ciąż ulega zmianie, wpływ więc 
środowiska niema czasu na dostatecznie 
głębokie odbicie swego stempla na orga
nizmach !). Za chwilę jednak  zobaczy-

!) Pogląd ten nie może się stosować do 
wszystkich gatunków fauny głębinowej. Zajmu
jąc się specyalnie mięczakamigłębinowemi, mia
łem sposobność się przekonać, że tak Limnaea, 
jak i Pisidium rozmnażają się w głębinach zna
komicie. Szczególniej Pisidium pokrywa dno 
w ogromnej ilości egzemplarzy. Limnaea nie 
jest również rzadka; każde wyciągnięcie dragi 
przynosi po kilka egzemplarzy na litr iłu. Raz 
w jednym połowie znalazłem przeszło 60 osob
ników, po większej części młodych. Nierzadko 
również trafiają się paczki jaj.
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my, że w sprawie genezy fauny głębino
wej możliwe jest. i inne stanowisko.

Wspominałem przed chwilą, że n ie
które zwierzęta, oddychające powietrzem 
sprężystem, nieznajdując go wcale w 
głębinach jeziora, muszą pobierać tlen 
rozpuszczony iw wodzie. W tem położe
niu znajdują się larwy dw uskrzydłych— 
mianowicie larwy Tanypus i Chirono- 
mus—bardzo rozpowszechnione w głębi
nach Lemanu., Badając te larwy pod mi
kroskopem — szczególniej ga tunek  T any 
pus, u którego system  dychawek jest 
dobrze rozwinięty — wkrótce po wycią
gnięciu ich z dna, z trudnością  zaledwie 
udaje się nam zauważyć liczne rozgałę
zienia system u oddechowego. J e s t  on 
napełniony wodą i dlatego staje  się t ru 
dno dostrzegalnym. Dopiero po pewnym 
czasie pobytu w akw aryum  dychawki 
przyjmują swój zwykły u torm powierz
chniowych wygląd czarnych kanalików, 
w miarę tego, ^jak powietrze wypiera 
z nich wodę. Larw y więc w głębinach, 
niemogące znikąd czerpać powietrza sprę
żystego, mają system  oddechowy wodą 
wypełniony, skoro jednak  mają możnóść 
zetknięcia się z atmosferą w akwaryum, 
zaraz zastępują  wodę przez powietrze. 
Już sam ten tak t  przystosowania śię do 
warunków głębinowych jSfet ciekawy. 
Lecz larwy dw uskrzydłych zadają nam 
jeszcze drugą zagadkę. Skąd wzięło się 
w głębinach takie ich mnóstwo? Czy są 
one stalami mieszkańcami głębin, czy też 
są tylko' czasowemi przybyszami? Czy 
pochodzą ż ja jeczek  składanych przez 
owady dorosłe na wybrzeżach Lemanu, 
skąd ja jeczka  lub też już  wyklute lar
wy, uniesione przez prądy i fale, opadają 
w głębiny? Czy też może rozmnażają 
się w głębinach, lecz w takim razie—jak? 
Niemożna przypuścić, aby zachodziła tam 
metamorfoza — w tym celu poczwarka 
musi się udać na powierzchnię, gdzie 
komar może ulecieć w powietrze. Porel 
jednak  nigdy nie widział na pełnem j e 
ziorze larwy lub poczwarki Chironomu- 
sa. Być może jed n ak  larwy te i po
czwarki w swej w ędrów ce 'na  powierz
chnię zostają pożarte przez ryby, dla któ
rych, ja k  wiadomo, s tanowią ulubiony

przysmak, w skutek  czego tylko tak  mała 
liczba dochodzi na powierzchnię, że u su 
wa się z pod obserwacyi. Gdyż należy 
zwrócić uwagę, że larwy te nie zatraciły 
zdolności przeobrażania się. Trzymane 
w akwaryum  z łatwością zamieniają się 
w owady dorosfe. Jeżeli jednak  odrzu
cimy tę hypotezę i,, przypuścimy, że la r 
wy rozmnażają się na dnie jpziora, m u
sielibyśmy przyjąć możliwość pedogene- 
zy x). Nie je s t  to bynajmniej rzeczą nie
możliwą. Grimm 2) wittoiał wnętrze ciała 
larwy lub poczwarki Chironomusa w y
pełnione przez ja ja  bardzo w rozwoju 
posunięte, co nasuwa przypuszczenie, że 
ja ja  te złożone przez poczwarkę mogą 
się rozwijać partenogenetycznie. Czy j e 
dnak larwy lemańskie rozmnażają się 
w ten sposób? Porel, aczkolwiek przyj
muje możliwość tego, bardziej skłania 
się ku poglądowi, że larwy głębinowe są 
tylko przybyszami czasowemi 7, w ybrze
ży, dostawszy się w głębiny żyją czas 
jak iś  i albo zamierają tam, albo też zo
s ta ją  pożarte przez ryby w swej wę
drówce nn powierzchnię. Mam nadzieję, 
że kwesty a ta  zostanie wkrótce w yja
śniona, gdyż znajduje się już  w opraco
waniu.

Zmianę ,w sposobie oddychania może
my również obserwować u mięczaków 

, płucodysznych, reprezentowanych w głę
binach jeziora przez gatunki Błotniarki 
(Limnaea profunda, abyssicola i Foreli). 
Błotniarki żyjące w wodach płytkich w y
pełzają,, lub, co się zdarza rzadko, wypły
wają od*'czasu do czasu na powierzchnię, 
gdzie, otwierając swą jam ę  płucną, w y
dalają zaw arty  w niej gaz, zaczerpnąw
szy zaś w zamian świeżego frlfWietrza) 
znów opuszczają się na dno. L |m naeae 
głębinowe jednak, odcięte od atmosfery, 
mają płuca wypełnione wodą; umiesz
czone w akwaryum  natychm iast j)o ze
tknięciu się z atmosferą usuwają  z jam y 
oddechowej wodę, zastępując j ą  powig-

!) ' Partenogenetyczne rozmnażanie się w śtn- 
dyum ln nvy.

*) Von Grimm. Ungeschleehtliche Fortpflan* 
zung oiner Chironomns - Art. Mem. Acad. imp. 
St.-Petersbourg, XV, 1870.
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trzem. Pó ogłoszeniu przez Forela tego 
faktu zwrócono większą uwagę na to 
ciekawe przystosowanie i zebrano pewną 
ilość danych, świadczących, że czasami 
naw et w wodach płytkich Limnaea za
rzuca swój sposób oddychania powie
trzem sprężystem. Stwierdził to, zda
wało się, Siebołd *) dla błotniarek jezio
ra Fercheńskiego, Konigsee i kilku in
nych  miejsc. Pauly ‘J) jednak odkrył 
błąd popełniony przez Siebolda. Ten 
osta tn i przypuszczał zawieszenie sposobu 
oddychania powietrzem sprężystem, opie
rając  się jedyn ie  na fakcie, że nie wi
dział w badanych przez 's iebie  miejscach 
błotniarek wypływających na powierz
chnię wody. Pauly jednak wykazał, że 
nie potrzebują  one tego, gdyż dane j e 
ziorka posiadają  ogromną ilość źródełek, 
przynoszących wraz z wodą bardzo wie- 
le baniek gazu o skład/je  chemicznym, 
zbliżonym do powietrza atmosferycznego. 
Gaz ten zbiera się pod kamieniami, na 
liściach roślin i t. p. przedmiotach, słu
żąc za źródło tlenu dla błotniarek. Pau
ly obserwował nawet, jak  wsysają one 
te ku lk i gazowe do płuc. W  tych 
więc razach o zmianie w sposobie Oddy
chania mówić niemożna. Forel jednak 
znalazł w Lemanie w głębokości 3 — 6 
metrów Limnaea auricularia z płucami 
wypełnionemi wodą.

F a k ty  te, dziwne na p ierw szy , rzut 
oka, zrozumieć łatwo; znajdują  się one 
w związku z oddychaniem skórnem bło t
niarek. Pauly, usunąwszy mechanicznie 
powietrze z jam y  płucnej Limnaea sta- 
gnalis—trzymał j ą  w akwaryum bez ze
tknięcia z atmosferą. Limnaea przez cały 
czas miała płuca skurczone, nie nabiera
jąc  w nie wody; zdechła ostatecznie po 
trzech miesiącach, prawdopodobnie z gło
du. Clessin 3) z naciskiem podkreśla fakt,

J) Siebold. Ueber das Anpassnngs-Verm&gen 
der mit Lungen athmenden Siisswasser - Mollu- 
sken. 1875. Sitzb. math. phys. KI. 3ayr. Akad. 
Wiss.

2) Ueber die Wasserathmung der LkttJaeiden. 
Monachium, 1877.

3) Die Mollusken <rar Tiefenfauna tinsercr 
Alpenseen. Małakozoolog. Biatter, XXIV, 1878.

że Limnaeae przez całą zimę nie zmie
niają powietrza zawartego w płucach, 
a i w iecie tylko w dnie gorącej wycho
dzą na powierzchnię. Wszystko to w ska
zuje, że oddychanie, płucne m a j  bardzo 
małe znaczenie w życiirzwierzęcia, któ
re potrzebę tlenu zaspakaja przez oddy
chanie skórne. Gdy weźmiemy przekrój 
jakiejkolwiek błotniarki i zobaczymy nie
zliczone zatoki krwionośne tuż pod na
błonkiem rozrzucone po całem ciele, uwie
rzymy temu łatwo. Z drugiej strony 
obecność wody w płucach zwierząt głę
binowych, sprzeczna na pierwszy rzut 
oka z doświadczeniem Paulego, w któ
ro m Limnaea, skurczywszy płuco, wody 
w nie nie nabrała, wyjaśnia się w spo
sób następujący: młode błotniarki, wy
klute dopiero co Z jajka, m a ją jam ę  płu
cną zawsze zapełnioną wodą i dopiero 
w dzień lub dwa, gdy się zetkną z a tm o
sferą wodę tę usuwają. W głębinach, 
gdzie zetknięcie z atmosferą je s t  niemo
żliwe, to usunięcie wody nie następuje, 
woda więc przędz całe życie pozostaje 
w jam ie  oddechowej, niemając zapewne 
większego udziału w oddychaniu z po
wodu niezbyt częstego jej zmieniania. 
Tak się rzecz ma również z błotniarka
mi, znalezionemi przez Forela w Lem a
nie w głębokości 3 — 6 m. Rośliny, na 
k tórych żyją błotniarki, w tych miejscach 
nie dochodzą do powierzchni, zwierzęta 
więc niestykając się z atmosferą, zacho
wują również przez całe życie wodę 
w płucach.

‘ Prócz mięczaków płucodysznych znaj
dujemy na dnie jeziora małże (LamelTi,- 
branchiata), reprezentowane^przez g a tu 
nek Pisidium. Jak  Limnaea tak i małże 
odznaczają się maleńkim wzrostem i nad
zwyczajną cięnkością, kruchością i prze
zroczystością muszli, co Forel uważa za 
wynik spokoju wód głębinowych, ciśnie-’ 
nia, tem pera tury  ,k małej ilości pożywienia 
i t. p. czynników. Rzecz jednak  cieka
w a — gdy się udamy do jezior górskich, 
położonych wysoko—znajdziemy tam Pi- 
sidia o tych samych cechach charak te 
rystycznych; panują tam podobne formy 
mięczaków, często nawet zupełnie iden
tyczne: np. Pisidium ‘ffrinator z głębin
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jeziora Zurychskiego znaleziono w Enga- 
dinie górnym; Pisidium Foreli z Lem anu 
i jeziora Bodeńskiego znaleziono w gór
nych jeziorach Rhatikonu. A przecież 
warunki by tu  w p łytkich  jeziorach gór
skich są zupełnie odmienne od panu ją 
cych w głębinach. Cisza i spokój panują  
tam tylko w czasach, gdy jez iora  pokry
te są lodem, w innych porach roku wo
dy tych jezior są zdane na  łaskę  i n ie
łaskę wichrów, burz i lawin; ciśnienie 
wobec nieznacznej głębokości j e s t  n ie 
wielkie. Zam iast ciemności głębinowych 
jeziora są zalane potokami św ia tła  sło
necznego, skutk iem  czego może się roz
wijać bujna roślinność. W szystko to 
stwarza warunki krańcowo odmienne od 
panujących w głębi jeziora. Wobec te 
go zagadnienia — przytoczona wyżej hy- 
poteza Forela, dotycząca genezy form 
głębinowych, traci znaczenie. Nie może 
ona wyjaśnić tej dziwnej, wobec różno
rodności środowisk, konwergencyi P isi
dium. To też profesor bazylejski Zschok- 
ke daje wyjaśnienie inne. Podług niego 
fauna głębinowa je s t  pozostałością fauny 
zimnowodnej z epoki lodowej. Podczas 
cofania się lodowców fauna ta  posuwała 
się za niemi. Część jej dostawszy się 
do jeziora znalazła w zimnych jego głę
biach warunki sprzyjające bytowaniu; 
d ruga  część zaszła aż pod lodowce dzi
siejsze do jezior górskich. Zaludnianie 
więc dna jeziora  nie jes t ,  a właściwie 
nie było akcyą bierną, przypadkową, lecz 
czynną. Zwierzęta posuwały się coraz 
niżej w głąb, w miarę gdy powierzchnia 
się ogrzewała; zimno głębin wywierało 
na nie wpływ przyciągający. Głębinowe 
więc formy (przynajmniej w części) nie 
są dla Zschokkego zmarniałemi, .zdege- 
nerowanemi odroślami iauny  wybrzeżnej, 
lecz formami pierwotnemi, cechy zaś ich 
są to cechy zwierząt epoki lodowej, za 
chowane w możliwej czystości. Hypote- 
za ta  wyjaśnia nam dziwną zgodność 
form głębinowych i górskich. W yjaśn ia  
nam ona fak t  jeszcze ciekawszy — obec
ność w głębinach pewnych lorm, k tórych  
fauna wybrzeżna zupełnie nie posiada 
(jak np. Lebertia  tan-insignita, Ilyocryp- 
tus acutifrons, Plagiostomum lemani. Ma-

crorhynchus lemanus, Otomesostomum 
auditivum). Zimnowodne te formy zape
wne nie mogły się przystosować do wa
runków  wybrzeżnych.

Zschokke jednak  bynajmniej nie prze
ciwstawia swej hypotezy hypotezie Fo
rela. Jes t  on głęboko przeświadczony, 
że wędrówki zwierząt wciąż się odby
wają od wybrzeży w głąb i że wędrówki 
te mogą nam  wyjaśnić pewne zjawiska 
biologii jeziora, jak  np. obecność w głę
binach larw owadów dwuskrzydłych. Po
nieważ jednak  niewszystkie zjawiska 
dają się przez tę hypotezę wyjaśnić, 
Zschokke obok (a nie przeciw) niej s ta 
wia hypotezę swoję.

Dwie te hypotezy rzeczywiście dosko
nale się uzupełniają wzajemnie. Obie 
schodzą się w jednym  punkcie. Podług 
obudwu jeziora nie stanowią środowisk 
powstawania nowych gatunków. Podług 
jednej fauna głębinowa składa się z p rzy
byszów z wybrzeży, którzy nie znalazł
szy tam odpowiednich warunków roz
woju — po szeregu pokoleń degenerują 
i wymierają; podług drugiej głębiny są 
schroniskiem szczątków fauny zimnowod
nej epoki lodowej, k tóra  znalazłszy tam 
odpowiednią dla siebie tem peraturę , ży
je, zachowując swe cechy względnie nie
zmienionemu Głębiny oddziaływają je 
dnak na faunę pod pewnym względem: 
działają selekcyjnie, niedopuszczając ga
tunków, dla których warunki tam  panu
jące  są nieodpowiednie; wpływają więc 
na skład fauny.

Gdy czterdzieści lat tem u Forel w ska
zał biologom drogę w głębiny jez iorne— 
przypuszczano, że znajdziemy tam  zbio
rowisko biologiczne, pozwalające na unie
sienie rąbka zasłony z tajemnicy powsta
wania gatunków. Oczekiwania zawiodły x). 
Badania jednak  nie były bezowocne. 
Gdyż po przeprowadzeniu badań poró
wnawczych nad fauną głębinową jezior 
europejskich oraz fauną jezior górskich 
i północnych—dostaniemy do rąk  klucz,

J) O ile twierdzouia Carla. .Forela i innych 
co do pochodzenia Asellus i Niphargus Foreli 
zostaną potwierdzone przez następne badania.
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k tó ry  może pozwoli na rozwiązanie za
gadki dziejów fauny epoki lodowej oraz 
wpływu zmian klimatycznych na orga
nizmy.

W. Roszkowski.

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 .

(Dokończenie).

To jeszcze niewszystko: same gwiazdy 
pojedyncze nie są wszystkie pomiędzy 
sobą równe; spektroskop wykazał nam, 
j a k  się różnią, i zupełnie naturalne je s t  
przypuszczenie, że różnią się głównie co 
do wieku i że różne typy widmowe 
odpowiadają różnym fazom rozwoju. J e 
żeli nawet utworzyły się wszystkie j e 
dnocześnie, możę być wiele przyczyn, dla 
k tórych pewne z pomiędzy nich zesta
rzały się przed innemi. Inne jeszcze rze
czy pociągają uwagę astronoma; są to 
przedewszystkiem  zbiorowiska gwiazdo
we i mgławice, z pomiędzy których j e 
dne dają się rozłożyć, gdy tymczasem 
widmo innych dowodzi, że składają się 
całkowicie z bardzo subtelnego gazu. 
Owe mgławice miewają jaknajróżnorod- 
niejszą postać, tarcz, pierścieni, śrub lub 
zbiorowisk nieprawidłowych. Pierwsi ucze
ni, którzy je  starannie badali, byli oczy
wiście skłonni do porównywania ich 
z mgławicą Laplacea, lub też z temi te- 
oryami, k tóre przyjmują ten sam punkt 
wyjścia. Czy te mgławice są przyszłemi 
gwiazdami, czy też przyszłemi zbiorowis
kami gwiazd? Początkowo uczeni byli 
bezwarunkowo skłonni do podobnego 
mniemania; dzisiaj są tego daleko mniej 
pewni.

Mamy niejako przed oczami przedmio
ty, które wystarczy porównać, ażeby od
tworzyć całą przeszłość gwiazd, jak  przy
rodnik, mający w polu mikroskopu ko
mórki, przedstawiające wszystkie fazy po
działu komórkowego, i mogący z zupełną 
pewnością odtworzyć całą historyę tego

podziału, chociaż od tej pory owe komór
ki ustaliły się i są bezwładne.

Czy więc kosmogonia wydostanie się 
z wieku hypotez i wyobraźni, ażeby się 
stać nauką doświadczalną, lub p rzyna j
mniej nauką obserwacyjną? Widzimy od 
czasu do czasu rodzącą się gwiazdę, na
gle zapalającą się na niebie, której blask 
następnie szybko zmniejsza się i której 
widmo przypomina widmo mgławic pla
netarnych, jednakże nie widziano nigdy 
mgławicy zamieniającej się w gwiazdę, 
jak  chciał Laplace ‘)i a natom iast wi
dziano często gwiazdę zamieniającą się 
w mgławicę. Czy przyroda nie j e s t  tu 
schwytana na gorącym uczynku wr swo
jej czynności twórczej?

Nie trzeba jednak  się łudzić; zbyt wiel
kie nadzieje byłyby przedwczesne. Do
wodem tego różnorodność zdań astrono
mów o ewolucyi gwiazd, a w szczegól
ności o powstawaniu gwiazd nowych. 
Pierwszą, na jnatura ln ie jszą  myślą było, 
że mgławice są niezmiernie gorące i przed
stawiają pierwszą fazę ewolucyi, niejako 
dzieciństwo gwfazd, że następnie spoty
ka się gwiazdy białe, później żółte, na
reszcie czerwone, coraz starsze i jedno
cześnie coraz zimniejsze. Dla N. Lockyera 
dzieje świata gwiaździstego bardziej były 
złożone, mgławice są bardzo zimne i pod 
tym względem wydaje mi się, że wszy
scy się zgadzają i że się przypisuje mgła
wicom światło pochodzenia elektryczne
go. W  rzeczywistości je s t  to tylko rój 
meteorytów; w następstw ie nieustannych 
uderzeń owe m eteoryty  się rozgrzewają, 
paru ją  i tworzą ostatecznie masę gazo
wą niezmiernie gorącą, jednem słowem, 
gwiazdę. W tedy uderzenia się kończą 
i nastaje  spokój. W skutek promienio
wania gwiazda oziębia się zwolna i osta
tecznie gaśnie i pokrywa się skorupą. 
Znów przechodzi w odwrotnym kierun
ku przez te same tem peratury , przez 
które przeszła podczas swego powstawa-

>) Nie trzeba z tego wyciągać argnmentu 
przeciwko teoryi Laplacea, gdyż słynny astronom 
nie twierdził nigdy, aby mgławica miała się za
mieniać w gwiazdę w przeciągu kilku dni lub 
kilku miesięcy.
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nia, tak, że cały cykl będzie: mgławica, 
gwiazda czerwona, gwiazda żółta, gw ia
zda biała, gwiazda żółta, gwiazda czer
wona, gwiazda zagasła. Gwiazdy okresu 
powstawania różnią się jed n a k  bardzo od 
odpowiednich gwiazd przeciwnego okre
su. Cała m asa pierwszych je s t  porusza
na przez potężne prądy konwekcyjne; m e
teoryty jeszcze zupełnie nie znikły i ich 
uderzenia u trzym ują  wzburzenie; druga 
g rupa gwiazd cieszy się względnym  spo
kojem; Lockyerowi wydaje się, że rozpo
znaje tę różnicę na zasadzie badania 
widm tych gwiazd.

Novae od czasów Tychona Brahego 
poruszyły um ysły astronomów. Ukazują 
się gwałtownie i mają pozory k a tak l i
zmu. Czy to je s t  wybuch podobny do 
tych, jak ie  w y tw arzają  wyskoki słonecz
ne? Uczeni woleli przyjąć hypotezę ude
rzenia i rzeczywiście tę myśl nam  nie
odparcie nasuwa widok tych  zjawisk. 
J e s t  jednak  wiele sposobów pojmowania 
okoliczności i następstw  uderzenia. Czy- 
to dwa ciała stałe rozgrzewają się nagle, 
jak  tylko ich spotkanie zniszczyło ich 
żywą siłę? Czy je s t  to olbrzymie ciało 
stałe, lub też gwiazda mało jasna , albo 
też rój m eteorytów przedostający się do 
mgławicy i k tóry  żarzenie się zawdzię
cza tarciu? Lub też może, jak  chce Ar- 
rhenius, słońca, pokryte  skorupą, zacho
wują w swem w nętrzu olbrzymi zapas 
energii, pod postacią naprzykład radyo- 
aktywności. Czy zapas ten, nieużyteczny 
i niejako uk ry ty  dopóki je s t  uwięziony 
pod skorupą, nie może być nagle uwol
niony, jeśli jak ie ś  uderzenie rozbije tę 
skorupę- W tedy  zużywa się w krótkim 
przeciągu czasu. A zatem uderzenie wy
twarzałoby ciepło nie tak  ja k  kula ude
rza pancerz, k tórego nie j e s t  w stanie 
przebić i po rozgrzaniu się do czerwono
ści upadająca na ziemię, lecz tak ja k  na
bój granatu , naładowanego m ateryałam i 
wybuchowemi, który  wystrzeli, napotkaw 
szy! przeszkodę. J e s t  rzeczą pewną, że 
Novae są często otoczone mgławicami, 
lecz czy te mgławice są przyczyną, czy 
wynikiem zjawiska? Czy gwiazda dla
tego, J ;e  je  spotkała, s ta ła  się nagle bły
szczącą, czy też j e s t  to pewna pozosta

łość, k tórą wyrzuca ze swego łona, tak, 
j a k  dym z wybuchu. O tem wszystkiem 
nic nie wiemy.

Tajemnica wzrasta, gdy zamiast bada
nia każdej gwiazdy oddzielnie, obejmuje 
się je  wszystkie razem i rozważa ich 
wzajemny stosunek. Czy gwiazdy po
w sta ją  jednocześnie, czy też zapalają się 
kolejno, w tedy gdy inne gasną? Jeżeli 
powstały jednocześnie, czy jedne  się ze
starzały  wcześniej niż drugie i czy dla
tego dziś się między sobą różnią? Lecz 
czy w takim  razie obok gwiazd błysz
czących niema daleko więcej gwiazd za
gasłych, k tórych nieużyteczna masa za
wala niebo? W  jak i  sposób możemy
0 tem wiedzieć? Może następne uwagi, 
k tó re  poraź pierwszy przyszły na myśl 
Kelvinowi, dopomogą do rozwiązania 
zagadnienia.

Droga mleczna składa się z wielkiej 
liczby gwiazd, wzajemnie się przyciąga
jących  i poruszających się we w szyst
kich k ierunkach; przedstawia zatem  obraz 
gazu, którego cząsteczki się przyciągają
1 są ożywione prędkościami w najróżno
rodniejszych kierunkach. Każda cząste
czka odgrywa więc rolę molekuły gazo
wej. To porównanie wydaje się słusz- 
nem i można pomyśleć o rozciągnięciu 
na świat gwiazdowy wyników teoryi cy- 
netycznej gazów. Gaz, podlegając p rzy 
ciąganiu newtonowskiemu, dojdzie po 
krótkim przeciągu czasu do stanu  równo
wagi adyabatycznej, w którym  prędko
ści cząsteczek będą podlegały prawu 
Maxwella i w którym  tem pera tu ra  w zra
stać będzie ku środkowi; tem pera tura  
średnia zależeć będzie od całkowitej ma
sy gazu i od całej jego objętości. Tem 
peratura  mierzy się przez prędkości mo
lekularne. Zastosujemy te zasady do 
drogi mlecznej; badane prędkości gw ia
zdowe, jak ie  obserwujemy, należą do 
gwiazd nam blizkich, to j e s t  do gwiazd 
środka drogi mlecznej; odpowiadają więc 
tem peraturze średniej i dzięki im może
my mieć pojęcie o rozmiarach i o całko
witej masie tego nagromadzenia gwiazd, 
porównanego do olbrzymiej kuli gazowej. 
Uczeni uważają więc, że teleskop dotarł 
do ostatecznych prawie granic, i że za
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pewne je s t  niewiele gwiazd ciemnych. 
Gdyby istotnie było ich daleko więcej, 
aniżeli gwiazd błyszczących, brałyby 
udział w całkowitem przyciąganiu i w ła
sne ruchy gwiazd byłyby znacznie wię
ksze, aniżeli te, jakie obserwujemy.

W niosek taki zdaje się opierać na nie
zbitych rozumowaniach; jeżeli droga mle
czna doszła do stanu stałego, do jakiego 
z konieczności dąży, wszystko to, co po- 
wiedzieliśmy, je s t  praw dą i ruchy wła
sne muszą być rozłożone stosownie do 
prawa Maxwella. Czy tak jest, jedynie 
obserwacya odpowiedzieć może, a po
dobno odpowiada przecząco. W edług Cap- 
teyna i innych astronomów wszystko 
się odbywa jakgdybyśm y się znajdowali 
wobec dwu rojów gwiazd, z których k a 
żdy podlega prawu Maxwella, lecz z od- 
miennemi stałemi, obadwa te roje zresztą 
wzajemnie się przenikają i nie są roz
dzielone. Zdaje się, że dwie drogi mle
czne, które osiągnęły stan całkowitej ró 
wnowagi, spotkały się kiedyś i jeszcze 
nie w yw arły  wzajemnie na siebie dość 
długotrwałego działania, aby odznacza
jące  je  różnice zupełnie się zatarły. Są 
one podobne do dwu kul gazowych, któ- 
reby się spotkały, lecz nie miałyby jesz 
cze czasu na zmieszanie się. Znajduje
my zatem pod nową i niespodziewaną po
stacią owo działanie uderzenia, którego 
znaczenie kosmogoniczne zostało w yka
zane przez badania Novae i które odnaj
dujemy w podstawie pewnych teoryj, 
takich ja k  np. teorya Belota.

Jeżeli jednak  wnioski Kelvina u trzy
m ują się w głównych zarysach i jeżeli 
liczba gwiazd zagasłych nie je s t  olbrzy
mia, musimy przypuszczać, że wszystkie 
pochodnie naszego nieba zapaliły się 
w tym  samym mniej więcej czasie i że 
wiek drogi mlecznej nie o wiele prze
kracza życie gwiazd poszczególnych.

Jedną  z najnowszych i bezwarunkowo 
z najoryginalniejszych teoryj kosmogo- 
nicznych je s t  teorya Svantego Arrheniu- 
sa. W edług niego, gwiazdy nie są, jak  
się zazwyczaj przypuszcza, jednostkami 
mniej lub więcej sobie obcemi, rozdzielo- 
nemi przez olbrzymie puste przestrzenie 
i przesyłającemi sobie jedynie wzajemne

przyciąganie i światło; przesyłają sobie 
jeszcze elektryczność, materyę i nawet 
zarodki żyjące. Ciśnienie promieniowa
nia je s t  siłą wypływającą z ciał świetl
nych i odpychającą ciała lekkie, ta  wła
śnie siła tworzy ogony komet, których 
bardzo rzadką m ateryę odpycha światło 
słoneczne. Ona również, według Arrhe- 
niusa, odepchnęłaby od Słońca maleńkie 
cząsteczki i popchnęłaby je  aż na zie
mię, na planety i na dalekie mgławice. 
Owe cząsteczki w końcu zrosłyby się, 
tworząc m eteoryty, które, przedostając 
się do masy mgławic, stałyby się jąd ra 
mi kondensacyjnemi, dookoła których 
m aterya zaczęłaby się skupiać; odna jdu
jemy następnie całą historyę gwiazd, 
ich prawie nieznane powstanie, ich św ie t
ność, ich chylenie się do upadku, docho
dzące do ostatecznego pokrycia się sko
rupą. To pokrycie się skorupą, nie by 
łoby jednakże ostateczną śmiercią, lecz 
tylko początkiem długiego okresu życia 
ukrytego, nieznanego i milczącego aż do 
chwili, kiedyby uderzenie uwolniło nagle 
ową uśpioną energię. Wynikający z te 
go wybuch dałby początek mgławicy 
i okres rozpocząłby się nanowo.

Życie uk ry te  ma być daleko dłuższe 
od życia błyszczącego, a zatem powinno 
być, wbrew poglądom Kelvina, znacznie 
więcej gwiazd ciemnych, aniżeli widocz
nych.

W edług Arrheniusa świat jes t  nieskoń
czony i gwiazdy są w nim rozłożone 
w sposób najzupełniej jednostajny. J e 
żeli nasze teleskopy zdają się wyznaczać 
wszechświatowi granice, to dlatego, że 
są zasłabe i że światło, dochodzące do 
nas z najdalej leżących słońc, pochło
nięte je s t  w drodze. Uczyniono tej hy- 
potezie dwojaki zarzut. Z jednej strony, 
jeżeli gęstość gwiazd je s t  w całej prze
strzeni stała, ich całkowite światło po
winno dawać całemu niebu blask Słońca. 
Byłoby to prawdą, gdyby pusta prze
strzeń pomiędzygwiazdowa przepuszczała 
cale przechodzące przez nią światło, nic 
z niego nie zatrzymując, tak, że pozorny 
blask gwiazdy zmieniałby się w stosunku 
odwrotnym do kw adratu  odległości. W y
starczy dla uniknięcia tej trudności przy
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jąć, że ośrodek rozdzielający gwiazdy 
je s t  pochłaniającym, może nim być zre
sztą bardzo mało. Drugi zarzut polega 
na tem, że przyciąganie newtonowskie 
byłoby nieskończone lub nieokreślone. 
Chcąc sobie dać z tem radę, trzeba przy
jąć, że prawo Newtona nie je s t  zupełnie 
ścisłe i że ciążenie podlega pewnego ro
dzaju absorpcyi, wyrażającej się w czyn
niku wykładniczym. Jeżeli się zgodzimy 
na tę hypotezę, wnioski Kelvina ju ż  nie 
są dla nas obowiązujące, gdyż dowiedli
śmy ich, mówiąc o prawie Newtona; dro
ga mleczna nie dałaby się już  porównać 
z kulą gazową, której gęstość i tempe- 
tu ra  powiększają się ku środkowi, lecz 
z tem co możemy widzieć z masy gazo
wej nieokreślonej i jednorodnej o jedno
stajnej gęstości i tem peraturze.

Nie dość na tem, świat A rrheniusa  nie- 
tylko jes t  nieskończony co do p rzestrze
ni, lecz je s t  wieczny co do czasu; tu ta j 
zwłaszcza poglądy jego są genialne i wy
dają nam się przekonywającemi, pomimo 
zarzutów, jak ie  im zresztą można czynić. 
W szechświat j e s t  niejako wielką maszy
ną cieplną, działającą pomiędzy źródłem 
ciepłem a zimnem; ciepłe źródło tworzą 
gwiazdy, a zimne mgławice. Lecz nasze 
maszyny cieplne stanęłyby  niebawem, 
gdyby się im nie dostarczyło nowego 
paliwa; pozostawione same sobie, oba źró
dła wyczerpałyby się, to znaczy, że ich 
tem pera tury  wyrównałyby się i w końcu 
byłyby w zupełnej równowadze. W yma
ga tego zasada Carnota, k tó ra  je s t  je- 
dnem z nas tęps tw  praw mechaniki s ta 
tystycznej. W ynika  to stąd, że molekuły 
bardzo są liczne, dążą do zmieszania się 
i podlegają jedyn ie  prawom przypadku. 
Ażeby módz wrócić do poprzedniego s ta 
nu, trzebaby je  rozdzielić, usunąć już 
utworzoną mieszaninę, a to wydaje się 
niemożebnem. Potrzebaby tu ta j Maxwel- 
lowskiego demona, to j e s t  istoty bardzo 
bystre j i inteligentnej, k tóra byłaby 
w stanie przebrać tak  maleńkie przed- i 
mioty.

Ażeby św iat mógł wiecznie nanowo 
się rozpoczynać, potrzebaby więc pewme- 
go rodzaju autom atycznego demona Max- 
wellowskiego. Arrheniusow i wydaje się,

że odkrył tego demona. Mgławice są bar
dzo zimne, ale bardzo mało zgęszczone, 
a zatem mało są zdolne do za trzym yw a
nia wskutek swego przyciągania ciał bę
dących w ruchu i dążących do wydoby
cia się z nich. Molekuły gazowe mają 
różne prędkości i im większe są pręd
kości średnie, tem gaz je s t  gorętszy. Za
daniem demona Maxwella, gdyby chciał 
ochłodzić pewną masę gazu, byłoby w y
brać molekuły gorące, to jest te, które 
mają wielką prędkość, i wyrzucić je  poza 
masę, w której pozostałyby tylko mole
kuły zimne. Otóż najmniej danych na 
wymknięcie się z mgławicy mają właśnie 
cząsteczki o wielkiej prędkości, molekuły 
gorące; gdy pozostaną jedynie  cząsteczki 
o mniejszej prędkości, mgławica będzie 
mogła pozostać zimna, chociaż otrzymuje 
ciepło.

Można spróbować stanąć na innym 
punkcie widzenia, powiedzieć naprzyklad, 
że źródłem zimna je s t  tu ta j próżnia z tem 
pera tu rą  absolutnego zera i że wtedy 
wydajność cyklu Carnota równa się 1. 
Skądinąd ciepło różni się tem od żywej 
w mechanice siły, że ciała ciepłe skła
dają się z licznych cząsteczek, których 
prędkości mają różne kierunki, gdy tym 
czasem prędkości, wytwarzające żywą 
siłę mechaniczną, mają wszystkie ten 
sam kierunek; wszystkie razem cząsteczki 
gazowe tworzą gaz, k tóry  może być zi
mny i z którym  zetknięcie oziębia; od
dzielnie zaś są one pociskami, których 
uderzenie rozgrzewa. Otóż wr próżni m ię
dzyplanetarnej są one rozdzielone olbrzy- 
miemi przestrzeniami i niejako odoso
bnione, ich energia podniosłaby się więc 
co do godności, przestałaby być prostem 
„ciepłem”, ażeby być wyniesioną do rzę
du „pracy”.

Są jednak  liczne wątpliwości, czy, j e 
żeli świat j e s t  nieskończony, próżnia się 
nie zapełni? A jeżeli nie j e s t  nieskoń
czony, czy jego substancya, uchodząc, 
nie ulotni się do tego stopnia, że nic 
z niej nie pozostanie? Tak czy inaczej 
powinnibyśmy się wyrzec marzenia o 
„wiecznym Powrocie” i o ciągłem odra
dzaniu się światów, zdaje się więc, że 
rozwiązanie Arrheniusa je s t  jeszcze nie
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dostateczne, nie wystarcza umieścić de
mona w zimnem źródle, potrzebaby jesz
cze jednego dla źródła ciepłego.

Po tym  wykładzie czytelnik oczekuje 
ode mnie pewnego wniosku i to właśnie 
wprowadza mnie w kłopot. Im bardziej 
się bada zagadnienie powstawania gwiazd, 
tem  mniej je s t  się skorym do wyciąga
nia wniosków. Każda z podawanych te- 
oryj j e s t  pod pewnym względem nęcąca. 
Jedne tłumaczą w sposób bardzo zado
walający pewną tylko liczbę faktów, inne 
obejm ują większą ich liczbę, ale wtedy 
wyjaśnienia tracą  na dokładności to, co 
zyskują na rozciągłości, lub też przeciw
nie dają nam zbyt wielką dokładność, 
lecz je s t  ona zwodnicza i czuć tam .pe
wnego rodzaju dociąganie faktów.

Gdyby jedynie szło o układ słoneczny, 
nie wahałbym się przyjąć starą  hypote
zę Laplacea; niewieleby w niej potrzeba 
było zmienić, aby ją  odnowić. Różno
rodność jednak  układów gwiazdowych 
zmusza nas do rozszerzenia naszych ram, 
tak, że hypoteza Laplacea, jeżeli nie ma 
być zupełnie odrzucona, musiałaby być 
specyalnie przystosowana do układu sło
necznego, stać się przypadkiem szczegól
nym hypotezy ogólniejszej, odpowiedniej 
dla całego wszechświata, takiej, k tóra  
wyjaśniałaby jednocześnie różne losy 
gwiazd i w jaki sposób każda z nich 
stworzyła sobie miejsce w wielkiej ca
łości.

Otóż pod tym względem dane są nie
wystarczające i wiele jeszcze od obser- 
wacyi spodziewać się możemy. Czy dwa 
prądy gwiazd Capteyna istnieją  i czy są 
jeszcze i inne? Co to są  mgławice i zw ła
szcza czy mgławice śrubowe są w ol
brzymich odległościach poza drogą mle
czną i czy nie są one również drogami 
mlecznemi, widzianemi zdaleka? Czy też, 
pomimo natury  ich widm, nie mogą one 
być porównane do zbiorowisk gwiazd 
prawdziwych? Czy mamy przyjąć po
m iar Bohłina dla mgławicy Andromedy 
i wniosek, jak i  z tego wyciąga See, 
z którego to wniosku wynika, że ten 
przedmiot niebieski składa się zapewne 
zeTsłońc, lecz ze słońc dużych jak  aste- 
roidy, krążące pomiędzy Marsem a J o 

wiszem. Czy można przyjąć, że nasz 
układ słoneczny wyszedł z jednego z ro
dzajów znanych nam mgławic, naprzy- 
kład z mgławic śrubowych albo plane
tarnych lub obrączkowych? Oto pytania, 
na które uczeni spróbują odpowiedzieć 
dopiero wtedy, gdy lepiej znać będą isto
tę i odległość, a zatem rozmiary tych 
ciał.

Paktem uderzającym wszystkich je s t  
śrubowa postać pewnych mgławic; spo
tyka  się ją  zbyt często, aby można przy
puszczać, że zawdzięczamy ją  przypad
kowi. Rozumie się, że niedokładna jes t  
każda teorya kosmogoniczna, k tóra  to 
odrzuca. Otóż żadna z nich nie zdaje
0 tem sprawy w sposób zadowalający
1 wyjaśnienie, jakie sam kiedyś dałem 
w chwili wolniejszego czasu, nie je s t  
więcej warte, aniżeli inne. Nie może
my zatem zakończyć inaczej, jak  znakiem 
zapytania.

Tłum. II. G.

Akademia Umiejętności.
III. W y d z ia ł  matematyczno-przyrodniczy.

Posiedzenie dnia 4  grudnia 1 9 1 1  r.

Przewodniczący: D yrektor E. Janczewski.

Sekretarz przedstawia następujące wyda
wnictwa Wydziału, które ukazały się w dru 
ku od czasu ostatniego jego posiedzenia: 
1) Bulletin International de l ’Aoadómie des 
Sciences de Cracovie, Classe des Sciences 
Math. et Naturelles: zeszyty 8 i 9 seryi A, 
oraz 8 seryi B, za rok 1911. 2) Ilugo Za-
pałowicz, Conspectus Plorae Galiciae Criti- 
eus, Volumen III—Krytyczny Przoglijd Ro
ślinności Galicyi, tom III. W Krakowie 
1911, 8-0, str. 246.

Czł. L. Marchlewski zdaje sprawę z pra
cy wykonanej wspólnie z prof. C. A. J a 
cobsonom p. t..* „Zmienność składu chloro- 
filanu".

Pp. M. i J .  badali liście szeregu odmian 
roślin i wykazali, że stosunek chlorofilanu 
do allochlorofilanu a więc i chlorofilu do 
allochlorofilu nie jest stały nietylko w liściach 
różnych gatunków roślin, lecz że stosunek 
ten waha się także dla tego samego gatun
ku  liści, o ile pochodzą z osobników wege-
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tującycll w niejednakowych warunkach. 
Chlorofilan, pochodzący z liści klonu (Acer 
platanoides), zebranych na Ukrainie w roku 
1910, zawierał około 37°/0 allochlorofilanu, 
gdy tymczasem z liści, pochodzących z tych 
samy cli lasów, lecz zebranych w roku bie
żącym, wydzielono zaledwie około 3 %  aUo- 
chlorofilanu. Pokrzywy zebrane w roku 
1910 zawierały nader mało allochlorofilanu 
w porównaniu do tegorocznych. Klon je
sionolistny (Acer negunda), rosnący w ogro
dzie botanicznym Uniw. Jagiellońskiego, dał 
materyał nadzwyczaj bogaty w allochlorofi- 
lan. Różnicę pomiędzy alloclilorofilanami su- 
r owe mi różnego pochodzenia badacze ilu
strują szeregiem zdjęd fotograficznych widm 
w części widzialnej widma i w części poza- 
iiołkowej. Stosunki absorpcyjne, zwłaszcza 
w tej ostatniej części widma, doskonale 
uwydatniają różnice w składzie chlorofilanu 
surowego.

Czł. Nap. Cybulski przedstawia rozprawę 
prof. L. Popielskiego p. t.: „Dalsze badania 
nad niekrzepliwością krwi w czynności g ru 
czołów trawiennych'1.

W poprzedniej rozprawie (Rozpr. Akad. 
Umiejętności, tem L I (1911) Serya B, str. 
289—291) p. P. wykazał, że drażnienie chor- 
dae tympani pilokarpiną wywołuje niekrze
pliwośd krwi, wypływającej z gruczołu pod- 
szczękowego, wprowadzanie zaś Ba01o wy
wołuje niekrzepliwośd krwi w całym ustro
ju. W obecnem badaniu wykazuje, że atro
pina znosi niekrzepliwośd krwi, wywołaną 
przez BaCl2, co dowrodzi, że BaCla wywołuje 
to zjawisko w drodze nerwowej. Atropina 
nie poraża nerwów wydzielniczych, przecho
dzących w pniu n. współczulnego. Prof. P. 
wykazuje, że drażnienie n. śympathici, wy
wołując wydzielanie śliny, jednocześnie pod
nosi niekrzepliwośd krwi. Po wprowadze
niu atropiny drażnienie n. współczulnego 
wywołuje niekrzepliwośd krwi bez umiany. 
P. P. przypuszcza, że elementy, na które 
działając, nerwy wywołują niekrzepliwość 
krwi, są komórkami endotelialnemi naczyń 
krwionośnych.

Czł. S. Zaremba przedstawia rozprawę 
prof. W. Sierpińskiego p. t,: „O pewnym 
układzie równań funkcyjnych, który wyzna
cza funkcyę, mającą pantachiczne prze
działy stałości".

W praoy tej p. S. wychodzi z pewnych 
trzech prostych równań funkcyjnych i do
wodzi, że istnieje jedna i tylko jedna fun- 
keya, ograniczona i spełniająca te równania. 
Funkcya ta jest ciągła, niemalejąca, różna 
od liczby stałej, a jednocześnie posiada wszę
dzie gęste przedziały stałości.

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wy p. K. Krafta p. t.: „O wyrażeniu calko- 
wem wektorów elektromagnetycznych, wpro

wadzonych przez Minkowskiego do elektro
dynamiki poruszających się ciał materyal- 
n ych“ .

P. K. rozpatruje najpierw sposób wypro
wadzenia i zalety zasadniczych równań, po
danych przez Minkowskiego w elektrody
namice poruszających się ciał materyalnych; 
następnie podaje sposób wyrażenia w po
staci całkowej c.bu wektorów elektromagne
tycznych, których dotyczą operacye różni
czkowe i algebraiczne, wchodzące w skład 
tych równań.

Czł. N. Cybulski przedstawia rozprawę p. 
Józefa Zająca p. t.: „Dalsze badania nad wi
dzeniem monokularnem'1.

W patrzeniu monokularnem widzimy przed
mioty w taki sposób, że w płaszczyźnie po
ziomej istnieje krzywa, właściwa każdemu 
oku i każdej odległości wpatrywania się, 
krzywa, mająca własnośd następującą: pun
kty na niej położone nie okazują różnic od
ległości względem punktu  wpatrywania się; 
punkty  zewnątrz niej położone widzimy da
lej, punkty  wewnątrz niej położone — bliżej 
w odniesieniu do punk tu  fiksacyjnego. F a 
kty  te były znane z dawniejszych badań 
prof. W. Heinricha i p. W. Grzybowskiego. 
P. Z. dokonał nowych doświadczeń, pod kie
runkiem prof. Heinricha, celem znalezienia 
podobnej krzywej w płaszczyźnie pionowej. 
Okazało się, że w widzeniu monokularnem 
istnieje powierzchnia, do pewnego stopnia 
zbliżona do paraboloidy, której przeoięciami, 
przechodzącemi przez oś widzenia, są wspo
mniane wyżej dwie krzywe. Ma ona wła
snośd tę samę, którą, jak powiedziano, po
siada jej poziome przecięcie.

Czł, St. Bądzyński przesyła rozprawę pp. 
J. Browińskiego i St. Dąbrowskiego p. t.: 
„Ilościowe badania nad zawartością azotu 
aminowego w poszczególnych kwasach oksy- 
proteinowych moczu ludzkiego".

Liczne badania nad obecnością polipepty- 
dów i wolnych kwasów aminowych w pra
widłowym moczu, badania, których wyniki 
są dośó sprzeczne, skłoniły pp. B. i D. do 
podjęcia praoy nad zawartością grup amino
wych w kwasaoh oksyproteinowych (wykry
tych przez St. Bądzyńskiego i jego współ
pracowników), zarówno przed jak i po uży
ciu czynników hydrolitycznych. Równocze
śnie pp. B. i D. wykonali badania nad wa
runkami hydrolizy związków powyższych 
w zmiennych warunkach czasu i tempera
tury  ogrzewania, a nadto z użyciem różnych 
czynników hydrolitycznych. Z poszukiwań 
tych wynika, że w prawidłowym moczu 
ludzkim istnieją złożone kwasy aminowe, 
mianowicie kwasy antoksy- i oksy-proteino- 
wy, których grupę aminową można wprost 
ilościowo określid zapomocą metody formo- 
lowej Sórensena, Kwas antoksyproteinowy
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zawiera l l , 8°/0 (w proo. całkowitego azotu) I 
w postaci grupy NH 2, kwas oksyproteino- 
wy blizko 40°/0. Kiedy wszystkie badania 
dotychczasowe nad kwasami aminowemi 
w moczu miały wyłącznie na uwadze pro
ste kwasy aminowe, głównie glikokol, pp.
B. i D. wykazują, że ten azot aminowy 
w moczu przypada na kwasy oksyproteiuo- 
we jeśli nie w całości, to przynajmniej w zna- J 
czniejszej części. Okazało się dalej, że naj
właściwszym czynnikiem hydrołityczny m 
jest 40°/0 kwas fluorowodorowy. W  tempe
raturze łaźni wodnej hydroliza kwasem flu
orowodorowym wnika głębiej niż za użyciem 
kwasu solnego w temperaturze wrzenia, 
a przy tem przebiega łagodniej, bez wtórnych 
zjawisk kondensacyi i utlenienia, bez wy
dzielania nadmiernych ilości amoniaku i z ró- 
wnoczesnem wyzwoleniem większej ilośoi 
azotu aminowego. W kwasie oksyproteino- 
wym ilość wyzwolonego przez hydrolizę 
azotu aminowego wynosi 4 ł )7°/0 całkowite
go azotu w razie użycia fluorowodoru, za
miast 6,2°/0 w przypadku hydrolizy kwasem 
solnym; w kwasie antoksyproteinowym azo
tu  aminowego wyzwala się 22,6°/0 z HF1, 
zamiast 6,8°/0 z H01, w kwasie alloksypro
teinowym azotu aminowego tworzy się 
70,6°/o z  IIF1, a 13,14°/q z  HOl, wreszcie 
w urochromie azotu aminowego hydroliza 
kwasem HP1 wyzwala 24°/0, kwasem zaś 
HOl 10,o°/0- Pp. B. i D. zauważyli również, 
że w hydrolizie HF1 melanina powstaje ty l
ko z urochromu, gdy tymczasem z innych 
kwasów oksyproteinowych związki melani- 
nowe nio powstają. Ta okoliczność zbija 
twierdzenie niektórych uczonych, jakoby 
kwas antoksyproteinowy był substancyą ma
cierzystą urochromu.

Czł. A. Prażmowski przedstawia (w for
mie tymczasowej wiadomości) badanie swoje 
p. t.: „Historya rozwoju i morfologia azoto- 
bakteraT(Az. chroococcum Beijer.)1*.

Wyłożywszy na wstępie stan dzisiejszy 
wiedzy {o [morfologii azotobaktera, p. Pr. 
kreśli jego historyę rozwoju, co do morfo
logicznego ukształtowania jego komórek 
w różnych okresach życia oraz co do cyto- i 
logicznych szczegółów budowy wewnętrznej. 
Najważniejsze ? wyniki swych badań stresz
cza w pastępujących punktach: 1) Azoto-
bakter jest w normalnych warunkach życia 
bakteryą dwupostaciową, występującą w głó
wnym okresie rozmnażania się wegetacyjne
go jako Bacterium, w okresie owocowania 
jako Micrococcus w rozumieniu dawnej sy
stematyki (Cohna). 2) W pomyślnych wa
runkach rozwoju jest on przez całe życie 
bakteryą pływkową, w młodości bardziej 
ruchliwą i opatrzoną licznemi bardzo dłu- 
giemi, batogowatemi i z całej powierzchni 
komórki wychodzącemi rzęsami; w później

szym wieku mniej ruchliwą, o małej ilości 
rzęs,^raTw!jstadyum Micrococcusa posiadają
cą zazwyczaj tylko jednę długą rzęsę. 3) 
W okresie wegetacyjnego rozmnażania się 
każda jego komórka, ma wyosobnione jako 
odrębny organ komórki, jądro komórkowe, 
które w procesach życiowych komórki od
grywa tę samę rolę, jak jądra komórkowe 
roślin wyższych, t. j. dzieląc się na dwa ją 
dra potomne, daje początek i podnietę do 
podziału samych komórek. 4) Tylko w okre
sie tworzenia się zarodników, w stanie ich 
spoczynkowym ̂ tudzież w okresie kiełkowa
nia i bezpośrednio po wykiełkowaniu, znika 
jądro jako osobny organ komórki. W tem 
stadyum życia jądro rozpuszoza się i mie
sza z oytopłazmą, która przyjmuje wtedy 
znaną u innych bakteryj (niemająoych wy- 
indywidualizowanego jądra) s truk tu rę  alwe- 
olową ożyli siatkową. Komórki azotobaktera 
zawierają wtedy w stanie zupełnego rozwi
nięcia cztery ciałka silnio świeoące, które 
zdają się być tylko większemi skupioniami 
substancyi chromatynowoj jądra, ale mogą 
zawierać także inue skkidniki jądra. Z chwi
lą przejścia komórki w okres życia wegeta
cyjnego i rozmnażania się znika struk tu ra  
alweolowa plazmy, jądro indywidualne po
jawia się na nowo i bierze zwykły udział 
w procesach życiowych komórki. P. Pr. 
przypuszcza, żar część substancyi jądrowej 
pozostaje nadal w zmieszaniu z plazmą i że 
ta właśnie część ma ważny udział w akcie 
dzielenia się komórek, w szczególności pod
czas tworzenia się ścianki dzielącej. 5) S ta
ny spoczynkowe azotobaktera, czyli t. zw. 
formy sarcynowate, mają wszystkie cechy 
morfologiczne i właśoiwości fizyologiozne za
rodników innych bakteryj. Ze względu na 
sposób ich powstawania i rozmieszczenia 
składników komórkowych, w czasie ich for
mowania się i w czasie późniejszym aż do 
wykiełkowania, nie różnią się zasadniczo ni* 
Czem od zarodników wewnętrznych innyoh 
bakteryj (np. Bacillus Biitschlii), których 
geneza i budowa anatomiczna we wszyst
k ich  stadyach rozwoju i kiełkowania została 
dokładnie wyświetlona.

Czł. H. Hoyer składa całkowity tekst roz
prawy p. S. Udzieli p. t.: „Badania nad
układem limfatycznym larw Salamandry pla
mistej*, o której przedstawił tymczasową 
wiadomość na posiedzeniu Wydziału w dniu 
7 marca 1910 roku.

I

i
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KRONIKA NAUKOWA.

Rozpuszczalność emanacyi radu w  cie
czach organicznych badała pani Ew a Ram- 
stedt w pracowni pani Curie - Skłodowskiej 
(Le Radium, lipiec 1911). Wiadomo było, 
że ciecze organiczne (nafta w szczególności) 
pochłaniają—w porównaniu z wodą—bardzo 
choiwie emanaoyę radową. Pani Ramstedt 
zmierzyła współczynnik pochłaniania emana
cyi radu dla całego szeregu cieczy organi
cznych w różnych temperaturach, jednakże 
jakiejś zależności tego współczynnika od bu
dowy fizyoznej lub chemicznej odpowiedniej 
cieczy nie mogła znaleść. Natomiast oka
zało się, że jeśli uporządkujemy te  ciecze 
według wielkości współczynnika pochłania
nia dla różnych gazów, to porządek, w ja
kim te ciecze po sobie następują, jest pra
wie jednakowy dla różnyoh gazów, włącznie 
z emanacją radową.

Dr. J . S.

Rozmnażanie p łc io w e  u stu łb i. Sprawa 
występowania rozrodu płciowego u zwierząt 
niższych, posiadających dwojaki sposób roz
mnażania, jest do dzisiaj badana głównie na 
pierwotniakach i stułbiach. Szczególniej du
żo badań dotyczę ostatnich. Wielkość H y
dra, sposób życia, powolne, stosunkowo, tem
po rozradzania się tych zwierząt, czynią 
z nich materyał nadzwyczaj podatny do rze
czonych doświadczeń. Jednakże wnioski, 
wysnuwdne z tych badań przez rozmaitych 
uczonyoh są bardzo różne. Tak np., badacz 
niemiecki, M. Nussbaum, podaje z całą s ta 
nowczością, że przyczyną, wywołującą wy
twarzanie gonad u  Hydra, jes t  głód; tegoż 
zdania jest E. Schultz. Inaczej na rzeczza- 
patruje się R. Hertwig i jego uczniowie; 
podług nich jedynie obniżenie temperatury 
wywołuje zmianę rozrodu. Obecnie przyby
wa w tej dziedzinie jeszcze jedno badanie, 
nadzwyczaj gruntownie przeprowadzone przez 
W. Kocha. Uczony ten doohodzi do wnio
sków zgodnych z podaneini przez Hertwiga. 
Czynił on bardzo wiele doświadczeń w taki 
sposób, że oddzielał od głównej kultury, 
trzymanej w temperaturze pokojowej, mniej
sze, które przenosił do otoczenia zimniej
szego, przyczem niektóre z nich były ży
wione, a inne głodzone. Rezultaty szcze- j 

gółowe tych doświadczeń są następujące: i  

Hydra fusca staje się dojrzałą płciowo do- j  

piero w temp. 10°C, a nigdy w tem peratu
rze pokojowej. Co do żywismia, to jak  wy- j 
żej zaznaczyłem, niema ono żadnego zna- i 
czenia. Liczne kultury  z temp. pokojowej, | 
tak  głodzone, jak i żywione pozostawały

bezpłciowe w ciągu 5Ał roku; natomiast 
wszystkie obu rodzajów, umieszczone w temp. 
10°Ć stale wydawały jajka albo plemniki. 
Stopień żywienia wpływał jedynie na inten
sywność wytwarzania produktów płciowych; 
stułbie żywione obficie, wydawały wiele ją
der, albo jaj, gdy tymczasem głodzone naj
wyżej kilka. Z innych obserwacyj, czynio
nych przez K. nad hydrami, zasługują na 
uwagę te, które dotyczą kwestyi obu- czy 
rozdzielno-płciowości tyoh zwierząt i t. zw. 
zjawisk depresyi. Koch doszedł do wniosku, 
że Hydra fusca jest stale rozdzielnopłciowa. 
Jeżeli utworzymy kolonię w taki sposób, że 
pochodzi oała od jednego osobnika, który 
rozmnożył się przez pączkowanie, to wszyst
kie te zwierzęta okazują płeć jednakową ze 
swym pierwszym praojcem; można otrzymać 
całą kulturę samców, lub samic. Również, 
jeżeli się uda doprowadzić jednego osobnika 
do wydania kilka razy elementów płcio- 
wyoli, to za każdym razem będą one takie 
same; Kochowi udało się to stwierdzić jedy
nie tylko na samcach, gdyż stułbie samicze, 
żywione zbyt intensywnie, wydały odrazu 
dużo bardzo jaj i wyginęły. W sprawie de
presyi u Hydra, Koch doszedł do wniosków 
odmiennych, niż Popoff i inni w badaniach 
swych nad pierwotniakami, a Krapfenbauer 
nad tą samą stułbią. Mianowicie, odrzuca 
on możliwość, aby Hydra, będąc w stanie 
depresyi fizyologicznej, mogła przejść do 
rozmnażania płciowego, i wogóle, aby de- 
presya mogła warunkować rozmnażanie płcio
we; podczas depresyi u Hydra rozwój gonad 
zostaje powstrzymany. Koch obserwował 
kilka rodzajów zjawisk opisywanych u  s tu ł
bi. Najczęstszą postacią depresyi — podług 
niego — jest stała bezpłciowość pewnych 
osobników, których niemożna zniewolić do 
wydania gruczołów rozrodczych, pomimo, że 
pojawiają się one w większości kultury. 
U takich zwierząt są również zahamowane 
procesy odżywiania, gdyż zwierzę, pomimo 
pobierania pokarmu w obfitości, nie wyrdaje 
pączków. Drugim typem jest tworzenie ko- 
lonij przez Hydra. Zdarza się często, że na 
osobnikach, szczególniej starszych, ukazują 
się pączki, które przez długi czas nie od
dzielają się od organizmu macierzystego; 
często są zmienione nienormalnie, np. mają 
po 3 ramiona. Czasami depresya taka prze
chodzi i osobniki się rozdzielają; w większo
ści przypadków jednak kończy się wymar
ciem kolonii. Niektóre z tych  zjawisk Koch 
uważa za dopresyę starczą, te zaś, w któ
rych następuje powrót do normalnych sto
sunków, za przemijającą.

H. E-ie.

(Biol. Centralbl. Ns 18, r. 1911.).
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W odorosty  jadalne dalekiego W schodu.
Wśród licznych produktów, jakich ocean do
starcza człowiekowi, wodorosty stanowią je 
den z najbardziej dostępnych i najprawidło- 
wiej eksploatowanych. Na wybrzeżach E u 
ropy eksploatacya wodorostow jadalnych 
jest dość ograniczona. Padina pavonia, Gi- 
gartina mamillosa, Fucus crispus służą do 
przygotowywania pewnego rodzaju galarety; 
Ulva Lactuca czyli „sałata morska”, odpo
wiednio oczyszczona i przyprawiona, dostar
cza sałaty dość używanej; Rhodymenia pal- 
mata pod nazwą „dilisk“ spożywana jest 
razem z ziemniakami przez ubogą ludność 
Irlandyi; Alaria esculenta, Laminaria saocha- 
rina, Fucus crispus gotowane z mlekiem 
wydzielają substancye klejowate, tworząc 
rodzaj galaretowatego płynu, podobnego do 
zupy z tapioki; Porphyra laciniata i kilka 
innych gatunków jadane są w Szkocyi 
i w Irlandyi pod postacią sałaty gotowanej. 
Lecz są to raczej przyprawy, niż istotne 
artykuły spożywcze. Na dalekim Wscho
dzie, na wybrzeżach Chińskich, w Japonii, 
na wyspach Hawai wodorosty morskie s ta
nowią bardzo ważny produkt spożywozy dla 
człowieka. Perrot i Gatin w dziele swojem, 
które niedawno wyszło z druku, przytaczają 
około 130 gatunków jadalnych, należących 
do brunatnie i krasnorostów. Większość 
z nich rośnie na skałach w miejscach p ły t
kich. W Japonii np. niektóre gatunki, jak 
Porphyra laciniata, specyalnie są hodowane. 
Najbardziej używany jest t. zw. „funori" 
rodzaj kleju w postaci blaszek, otrzymywa
nego z rozmaitych gatunków Gliopeltis, 
„amanori“ z Porphyra laciniata „awonori11 
mieszanina rozmaitych Enteromorpha, wy
suszonych na ogniu i następnie sproszko
wanych, używanych jako przyprawa; „wa- 
kam a“ z Ulopteryx pinnatifida, jadanej w po
staci sałaty lub osmażanej w cukrze; „kom- 
b u “ z Laminaria i z Alaria, z którego przy
gotowują galaretę lub napar podobny do 
herbaty; Chiny spożywają tego produktu 
przeszło za 3 miliony franków rocznie. 
Wszystkie te wodorosty zawierają polisa
charydy (średnio 50$) składające się z sub- 
stancyj blizkich do galaktozanów, pentoza- 
nów, lewulozanów i mannanów, nukleopro- 
teidy (około 8 — 9°/0) i nieco substancyj 
tłuszczowych. Według Sai'ki klej agar aga
ru (Gelidium) nie podlega działaniu (in vi- 
tro) ani śliny, ani amylazy lub soku trzus t
kowego, ani amylazy roślinnej, inulazy itp. 
Według Mendela i Schwatza klej z Fucus 
crispus w kiszkach człowieka podlega hy
drolizie mniej więcej tylko w stosunku /it 
lecz całkowita masa ekskrementów znacznie 
się zwiększa przez zatrzymanie wody pod 
wpływem kleju. W wodorostach, obfitują
cych w pentozany (np. Rhodymenia palma-

ta) prawie połowa substancyj galaretowa
tych w kiszkaoh ulega przemianie, nei 
stwierdzono jednak, że produkty hydrolizy 
działają, jako źródło energii. Badania, jak 
się zdaje, wykazały, że wartość odżywcza 
wodorostów morskich jest bardzo wątpliwa, 
a przynajmniej nader ograniczona. Ludność, 
która od wieków spożywa je, osiąga jednak 
z nich wielkie korzyści, ponieważ substan- 
cye klejowate, zwiększając objętość ekskre
mentów i wzbogacająo je w wodę, rozpusz
czają pierwiastki drażniąoe, które powstają 
w przewodzie pokarmowym, oraz skutecznie 
przeciwdziałają w sposób mechaniczny za
trzymywania się kału, co często bywa n a 
stępstwem spożywania pokarmów zanadto 
przyswajalny h i zbyt „skoncentrowanych", 
jak mięso i większość produktów spożyw
czych.

Cz. St.
(Rev. gen. des ScienJ.

Kolonie rozbójnicze Form ica pratensis .
Rozróżniamy wogóle kilka sposobów tworze
nia kolonj przez zapłodnione samice mrówek. 
Niektóre z nich umieją same, własnemi si
łami, wyhodować pierwsze pokolenie mło
dych, inne nie umieją tego i muszą korzy
stać z pomocy fobotnic albo swego gatun
ku, albo nawet gatunków obcych. Do ostat
niej grupy należą samice Formica pratensis. 
Napadają one na nieliczne mrowiska słab
szych od siebie F. fusca, albo rufibarbis 
i zniewalają robotnice tych gatunków do 
hodowania swych jajek i larw. W historyi 
więc rozwoju takiej kolonii mamy okres, 
podczas którego kolonia składa się z sami
cy F. pratensis robotnic gatunku podbite
go, potem przybywają robotnice plemienia 
zaborczego, a wreszcie pierwsze giną i po
zostaje czysta kolonia pratensis. Reichen- 
sperger obserwował tworzenietakiej kolonii. 
Mianowicie, w oddaleniu 400-500 kroków 
od dużego mrowiska F. pratensis, z którego 
wzlatywały' równocześnie mrówki na lot go
dowy, zauważył dwie samice na ziemi; s ta 
rały się one pozbyć swych skrzydeł — 
były więc, widocznie, po odbyoiu lotu. 
Gdy im się to udało, wcisnęły się w zie
mię, pulchną w tem miejscu, i zniknęły. 
Badacz rozpoczął poszukiwanie i po chwili 
odnalazł obie, a wraz z tem niewielkie gniaz
do z 200 mniej więcej osobników F. rufi
barbis. W mrowisku tem była już jedna 
samica z gatunku pratensis; samic rufibar
bis znaleść nie było można. Całe to mro
wisko zostało przeniesione następnie do sztu
cznego gniazda i tutaj można było obserwo
wać, w jaki sposób robotnice rufibarbis za
chowywały się wobec trzech samic. Otóż 
najstarsza z nich była traktowana zupełnie 
przyjaźnie, dwie zaś pozostałe, pomimo bier



32 W SZECHS W IAT JM® 52

nego zachowania się, uległy wreszcie po dwu 
dniach napaściom. Trzeba więc sądzić, że 
zdobycie dla siebie gniazda przez samice roz
bójnicze nie jest rzeczą łatwą; o ile n a tra 
fią one na mrowisko, pozbawione królowej, 
to zapewne trudności nie znajdują' w prze
ciwnym jednak razie bardzo często tracą ży

cie. Tak np. Reicheusperger nieraz znaj
dował w gniazdkach mrówek rufibarbis, ma
jących samicę tegoż gatunku, po kilka wy
suszonych trupów F. pratensis; widocznie, 
poległy chcąc zdobyć dla siebie kolonię.

H. R-be.
i (Biol. Centrali)]. Na 19 r. 1911).

SPOSTRZEZEMW METEOROLOGICZNE
od l  do 10 grudnia  1911 r.

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