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A T L A N T Y D A

W Tymeuszu i Krytjaszu Platon wspo
mina o istnieniu niegdyś za „Slupami 
Herkulesa1' wielkiej wyspy, „większej od 
Azyi i Libii razem wziętych“. Był to 
kraj niezwykle żyzny, bogaty w krusz
ce, potężny. Pewnej fatalnej nocy na
stąpił potop, trzęsienie ziemi — i wyspa 
zginęła w nurtach oceanu, pozostawiając 
jedyne ślady swego istnienia w postaci 
wysp zachodnio-afrykańskich. Ziemią tą 
była Atlantyda.

Wieść o Atlantydzie Solon powziął od 
kapłanów egipskich z Sais, którzy od 
mieszkańców owej krainy wyprowadzali 
swą naukę i kulturę.. Od prawodawcy 
ateńskiego powieść przeszła do Platona.

W czasach najnowszych rozmaicie ko
mentowano opowiadania Platona. Jedni 
widzieli w niem legendę, w którą tak 
obfituje poezya grecka, a samę nazwę 
Atlantydy wyprowadzali od gór A tlasu— 
inni uwierzyli jej i starali się ją  poprzeć 
danemi nauki współczesnej.

Wysuwano argumenty rozmaite. Po
miary głębokości Atlantyku, budowa ge
ologiczna wysp zachodnio - afrykańskich,

analogie językowe i religijne u ludów 
Ameryki i starożytnych greków i egip- 
cyan, ich pokrewieństwa etniczne, legen
dy i mity i t. p. — wszystko to miało 
niezbicie dowodzić prawdziwości podania. 
Atlantyda była kolebką cywilizacyi ludz
kiej, ojczyzną pszenicy i kultury rolnej 
wogóle — głosili obrońcy Platona.

Nauki przyrodnicze, najbardziej powo
łane do rozstrzygnięcia zagadnienia, za
chowywały rezerwę. I dopiero w ostat
nich czasach problem Atlantydy wszedł 
w nową fazę, a to z powodu wzięcia 
w nim udziału paryskiej Akademii Umie
jętności. Zajęcie się tak poważnej insty- 
tucyi naukowej wpłynie niewątpliwie na 
rozwiązanie zagadnienia, a i ono samo 
przez to staje się bardziej interesującem. 
Mianowicie w jednym z zeszłorocznych 
zeszytów Sprawozdań, ukazał się arty
kuł p. Ludwika Germaina, w którym 
autor ten na podstawie współczesnego 
i wcześniejszego w znaczeniu geologicz- 
nem rozsiedlenia fauny we wchodzących 
w grę obszarach, dochodzi do wniosków, 
potwierdzających powieść egipską x).

*) Louis Germ ain. S ur l‘A tlantide. Comptes-
R endus de 1‘A cadem ie des Sciences, tom  153, 

j iNa 21 (20|XI 1911), sfcr. 1035—37.
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Jakież są argumenty Germaina?
Fauna lądowa Asorów, Madery, wysp 

Kanaryjskich i wysp Zielonego przyląd
ka, a zwłaszcza fauna ślimaków, je s t  ana
logiczna z takąż samą fauną obszaru śród
ziemnomorskiego, niema zaś nic wspól
nego z fauną Afryki podzwrotnikowej. 
Co więcej stwierdza ona niewątpliwie 
kontynentalne pochodzenia, wykazując 
nawet pewne cechy fauny obszaru pu
stynnego. Pewne współczesne gatunki 
winniczka (Helix) z tych wysp są bez- 
sprzecznemi epigonami winniczka, cha
rakterystycznego dla czwartorzędu Mau- 
rytanii (Helix Gruveli), a w ostatnich 
czasach identyczne formy Helix Gruveli 
p. Germain otrzymał z wysp Kanaryj
skich od znakomitego malatozoologa Doll- 
fussa. W czwartorzędzie tychże wysp 
znaleziona została Rumina decollata L., 
ślimak nadzwyczaj charakterystyczny 
dla pleistocenu medyterrańskiego.

Dalej tamże żyje do dziś paproć, Adian- 
titum reniforme L., forma nieistniejąca 
obecnie w Europie, ale znana z pliocenu, 
a więc najmłodszego trzeciorzędu, Por
tugalii.

Niemniej ważnych dowodów dostar
czyła rodzina mięczaków płucodysznych 
Oleanicidae. Zwierzęta te, reprezento
wane przez znaczną liczbę rodzajów (Spi- 
raxis, Varicella, Ferussacia, Azeea i t. d ), 
żyją dziś w Ameryce Środkowej, na An
tylach i wr Mediterraneum. W tej g ru 
pie zachodzi bardzo ciekawe zjawisko: 
oto formy Amerykańskie zachowały roz
miary wielkie, jak  ich przodkowie z mio- 
cenu Europy — tymczasem formy śród
ziemnomorskie uległy skarłowaceniu — 
są znacznie mniejsze od mioceńskich. 
Te fakty z rozsiedlenia zwierząt, tak 
trudno i powoli zmieniających miejsca 
pobytu — świadczą niewątpliwie, że wy
spy zachodnio-afrykańskie stanowiły on
gi kontynent, który z jednej strony łą
czył się z Maurytanią i Iberyą, a z dru
giej z Ameryką—prawdopodobnie z W e
nezuelą.

Lecz nietylko fauna lądowa przemawia 
za takim poglądem. Wzmacnia go tak
że morska. Oto stwierdzono istnienie

na Antylach i w Senegalu. Dalej na 
sześć gatunków madrepor znanych z wy
spy ś-go Tomasza naprzeciwko Gabonu 
jeden żyje dziś tylko w rafach Florydy, 
a cztery inne znane są wyłącznie tylko 
z wysp Bermudzkich. Takiego rozsie
dlenia niepodobna wytłumaczyć działal
nością prądów morskich, zwłaszcza dla 
madrepor, których larw życie trwa za
ledwie parę dni. Staje się ono jednak 
bardzo zrozumiałe, jeżeli pas, dziś przer
wany, ich rozsiedlenia stanowił niegdyś 
wybrzeże wielkiego lądu — a lądem tym 
była Platonowska Atlantyda.

Proces zapadania rozpoczął się utwo
rzeniem wielkiej drogi morskiej, łączącej 
Florydę z Senegalem, a bieg jej wska
zują wspomniane ślimaki morskie i ma- 
drepory. Ameryka Środkowa została od
dzielona od starego świata. Pozostała 
masa lądowa tworzyła jeszcze w dalszym 
ciągu wielki kontynent, połączony na 
wschodzie z Iberyą i Maurytanią. Wr plio- 
cenie proces zapadania poszedł crescen
do i w rezultacie z olbrzymiego lądu po
wstała wyspa — Atlantyda starożytnych. 
Lecz i ona uległa zagładzie — pozosta
wiając po sobie jedynie nikłe szczątki 
w postaci wysp, rozrzuconych na zacho
dzie Afryki północnej. Świadkiem ostat
niej katastrofy miał być—jak  niesie po
danie — człowiek kulturalny.

Przy końcu swej notatki p. Germain 
obiecuje wydanie większej rozprawy, po
święconej obronie problemu Atlantydy. 
Dowodów mają dostarczyć: botanika, zo
ologia, geologia oraz antropologia i pra- 
historya. Rzecz ta bez wątpienia obudzi 
szerokie zainteresowanie. Stwierdzenie 
bowiem podania egipskiego wyjaśni cały 
szereg z niepojętych dziś analogij legend 
ludów zachodu i wschodu, jak  np. po
danie o potopie. Być może, że stoimy 
już wobec podnoszącej się zasłony ko
lebki naszej cywilizacyi — środowiska 
promieniującego na wschód i zachód. 
Byłby to niezaprzeczenie ogromny t ry 
umf wiedzy przyrodniczej.

B r. Rydzewski.

jednakowych form ślimaków morskich
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N O W E  PR Z Y C Z Y N K I DO  K W E - 
S T Y I D ZIED ZICZEN IA  C EC H  

N A B Y T Y C H .

I.

Rozmnażanie się i dziedziczność 
u odmieńca 1).

Odmieniec (Proteus anguinus Laur), 
znany wszystkim skutkiem rozpowszech
nienia po akwaryach amatorów, należy 
do najciekawszych zwierząt Europy. Za
mieszkuje, jak  wiadomo, wody podziem
ne Krainy i z tego powodu sposób życia 
jego w naturalnem otoczeniu wymyka 
się obserwacyi bezpośredniej. To też od
mieniec do niedawna przedstawiał pod 
wieloma względami zagadkę.

Zwierzę ma kształt wydłużony, walco
waty, głowę spłaszczoną ku przodowi 
w kształcie łopatki, 2 pary cienkich, de
likatnych łapek, oczy uwstecznione, ciało 
białe, pozbawione pigmentu. O ile te 
dwie ostatnie cechy mogą być przypisa
ne bezpośredniemu wTpływowi ciemności, 
panującej w naturalnem środowisku od
mieńca, w grotach, o ile wydłużenie ciała 
może być przypisane sposobowi pływa
nia, o tyle kształt pyszczka i budowa ła
pek, zadelikatnych, aby służyły za wio
sła do pływania, zbyt słabych również, 
aby wiele pomogły do przemieszczania 
się zapomocą chodzenia, były zjawiskami 
niewytłumaczonemi. Dopiero Kammerer 
i Meguśar, zwiedziwszy groty zamieszka
ne przez odmieńca, zwrócili uwagę na 
pewien fakt dotychczas przeoczany. Oto 
dno zbiornika, w którym żyły odmieńce, 
było pokryte miękkim, gliniastym iłem, 
w którym zwierzęta, spłoszone światłem, 
szukały schronienia, zarywając się weń 
głęboko. Oczywiście teraz przyznamy, 
że kształt ciała zwierzęcia je s t  przysto
sowany do tego sposobu życia. Wydłu

*) K am m erer. E xperim ente iiber Fortpflan- 
zung, Farbę, A ngen und  K orperseduction  bei 
P ro teu s anguinus L aur. Arch, f. Entw m ech. 
Tom 33. Zesz. 3—4, 1912.

żone, walcowate ciało doskonale nadaje 
się do wśrubowywania w ił; łopatkowate 
zaostrzenie pyszczka ułatwia zagłębianie 
się w ile, rozcinając go; szczątkowe nie
mal kończyny, nieużyteczne do pływa
nia, tutaj oddają ważne usługi, skutkiem 
właśnie swych niewielkich wymiarów, 
służąc do odpychania ciała od ścianek 
kanału wyżłobionego przez zwierzę.

Kwestyą jednak, najbardziej interesu
jącą uczonych od lat przeszło stu, jest 
sposób rozmnażania się odmieńca: czy 
jest to zwierzę żywo- czy jajorodne? Po
mimo, że od wieku wielu biologów po
święciło tej kwestyi specyalną uwagę, 
pomimo, że setki i tysiące egzemplarzy, 
złowionych w grotach, było skrupulatnie 
badane, pomimo niezliczonych hodowli 
po akwaryach, kwestya ta  aż do roku 
bieżącego nie była rozwiązaną ostatecz
nie, ponieważ nieliczne obserwacye po
czynione dawały wyniki sprzeczne. Pierw
szą notatką były zeznania włościanina 
Stralita (1825 r.), że złowiony przez nie
go egzemplarz odmieńca w kilka godzin 
po schwyceniu wydał na świat trzy mło
de. Spostrzeżeniu temu zdawały się je 
dnak zaprzeczać wyniki hodowli panny 
Chauvin i Zellera, odmieńce bowiem zło
żyły jaja, okazały się więc jajorodnemi. 
Niedawno prcf. J. Nusbaum opisał znów 
fakt żyworodności (1901 r.), uważając go 
jednak za wyjątek 1).

Kwestya ta została wreszcie rozwiąza
na przez Kammerera doświadczalnie. 
Uczony ten, oddany doświadczeniom nad 
grupą ziemnowodnych, zauważył u nich, 
że wraz z obniżeniem temperatury oto
czenia, okres rozwoju młodych wewnątrz 
ciała matki przedłuża się, wskutek cze
go młode przychodzą na świat bardziej 
posunięte w rozwoju. Z tych obserwa- 
cyj wychodząc, przypuścił, że ta sama 
zasada stosuje się i do odmieńca, co po
stanowił sprawdzić przez doświadczenia, 
do których doskonale się nadawały ak-

]) W  ostatniem  swem dziele p. t. „Rozwój 
św iata zw ierzęcego. Tom I. E m bryologia ogól
na” Nusbaum  pisze: „Odmieniec (P ro teus angui
nus), ży jący  w gro tach  K rainy, je s t  zwierzęciem  
ja jo rodnem “.
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warya instytutu biologicznego doświad
czalnego w Wiedniu. Rozporządzał on 
dużą piwnicą, zaopatrzoną w odpowied
nie akwarya, o temperaturze nie prze
kraczającej 14°C, zupełnie ciemną. Tam 
to umieścił kolonię odmieńców (40 sztuk) 
i tam obserwował 8 razy rozmnażanie, 
we wszystkich przypadkach żyworodne. 
Za każdym razem przychodziło na świat 
dwoje młodych, po jednem z każdego ja 
jowodu (raz tylko urodziło się jedno mło
de, tak, jak  w przypadku opisanym przez 
Nusbauma). Przeciwnie, w hodowlach, 
umieszczonych w temperaturze wyższej, 
16 — 25°C, w siedmiu przypadkach za
obserwowanych, odmieńce składały za
wsze ja ja, rozwijające się jednak tylko 
do pewnego stadyum. Zwierzęta, roz
mnażające się w piwnicy żyworodnie, 
przeniesione następnie do wyższej tem 
peratury, składały ja ja  i odwrotnie. Że 
w danym przypadku nie wpływa świa
tło, lub jego brak, dowodzą doświadcze
nia następujące: Zwierzęta, trzymane
w ciemności, ale w temperaturze wyso
kiej, składały ja ja, gdy przeciwnie, ho
dowane w świetle w temperaturze niz- 
kiej rodziły młode żywe. Sposób więc 
rozmnażania się zależy tylko i wyłącznie 
od temperatury. Ponieważ, ja k  wiadomo, 
w grotach Krainy panuje temperatura 
nizka (8 —1 0°C), musimy wnosić, wbrew 
opinii prof. Nusbauma, że odmieńce roz
mnażają się tam żyworodnie. Wśród zło
wionych egzemplarzy nie spotykamy nie
mal zupełnie (chyba w razach wyjątko
wych, jak  przypadek Stratila) matek 
z młodemi w jajowodach, gdyż prawdo
podobnie udają się one w tym okresie 
w głąb grot, w miejsca dla ludzi niedo
stępne.

Okres rozwoju młodych wynosi rok. 
Ponieważ jednak gody weselne odbywają 
się dwa razy do roku, jak  u gatunków 
pokrewnych, żyjących na powierzchni 
ziemi, inne samice biorą w nich udział 
w jesieni, inne zaś na wiosnę. Samce 
jednak, przeciwnie, zachowały dawną 
peryodyczność w formie niezmienionej, 
i dwa razy do roku biorą udział w za- 
pładnianiu.

Zwierzęta świeżo złowione posiadają 
barwę ciała różowo - cielistą, skutkiem 
przeświecania krwi przez skórę pozba
wioną pigmentu czarnego. Wystawione 
na światło wkrótce czernieją; o ile na
stąpi to w wieku młodym, dochodzą do 
barwy fioletowo-czarnej. W wieku s ta r
szym mniej są skłonne do pigmentacyi; 
istnieją pod tym względem również ró
żnice między płciami, gdyż samice mniej 
czernieją, aniżeli samcy. Zjawisko pi
gmentacyi je s t  jednak odwracalne: czar
ne egzemplarze przeniesione do ciemno
ści—bledną, a po dostatecznie długiem 
trzymaniu w ciemności mogą zbieleć zu
pełnie.

Czy cecha nabyta, jaką je s t  czarna 
barwa ciała, jest dziedziczna? Pakty 
zdają się odpowiadać twierdząco, o ile 
tylko ekspozycya rodziców trwała dość 
długo. Tak np. z rodziców, wystawio
nych na światło przez lat 3, a następnie 
przeniesionych do ciemności, w rok po 
tem przeniesieniu, otrzymano młode o za
barwieniu szarem. Para, trzymana na 
świetle lat 41/,, w rok po przeniesieniu 
do ciemności złożyła jaja czarne. O ile 
jednak czas ekspozycyi był krótszy (np. 
rok), młode rodziły się bez pigmentu.

Pakty te jednak nie zmuszają nas by
najmniej do przyjęcia dziedziczności cech 
somatycznych. Zmiany odpowiednie mo
gły nastąpić w komórkach rozrodczych 
wprost pod bezpośrednim wpływem świa
tła. Z doświadczeń Towera wiemy, że 
bodźce zewnętrzne mogą wywoływać pe
wne zmiany tylko w pewnym okresie 
rozwoju komórek rozrodczych, w okresie 
ich specyalnej „wrażliwości". U odmień
ców, u których obserwowano dziedzicze
nie larwy czarnej, zapłodnienie nastąpiło 
albo jeszcze na świetle, albo też niedłu
go po przeniesieniu do ciemności (gdyż 
rozwój zarodka trwa rok), w tym więc 
nawet ostatnim przypadku sprawy roz
woju i dojrzewania komórek rozrodczych 
odbywały się na świetle, o ile założymy, 
że ciało zwierzęcia przepuszcza światło. 
Dla salamandry plamistej fakt ten został 
stwierdzony przez Secerova x), dla od

!) B adanie to  będzie w krótce zreferow ane 
w e W szechśw iecie.
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mieńca Kammerer przeprowadził podobne 
badania, posługując się tą  samą metodą, 
i stwierdził, że światło przez ciało pro- 
teusza przechodzi.

Odmieniec, jak  to było zaznaczone wy
żej, ma oczy szczątkowe, ukryte głęboko 
pod skórą. Jes t to jeden z najbardziej 
znanych przykładów, przytaczanych na 
dowód dziedziczności cech nabytych oraz 
skutków nieużywania organu. Pakt je 
dnak, że oko embryonalne odmieńca 
w pewnym dopiero okresie rozwoju ule
ga uwstecznieniu (wbrew tema, co mó
wi w tej kwestyi prof. Nusbaum w dziele 
wyżej powołanem), zachęcą do ostrożno
ści w wyciąganiu wniosków. Znacznie 
jednak ważniejsze fakty dla tego zagad
nienia dały próby Kammerera hodowa
nia młodych egzemplarzy na świetle. 
Pierwsze próby tego rodzaju nie dały 
wyników zadowalających, gdyż szybki 
rozwój pigmentu odcinał oko od promie
ni świetlnych (przynajmniej w części). 
Aby złemu zaradzić, badacz uciekł się 
do sposobu następującego: Po dwu ty 
godniach ekspozycyi na świetle, przeno
sił zwierzę na tydzień do ciemnego ak- 
waryum, oświetlonego jedynie lampą 
czerwoną, której światło nie wpływa na 
rozwój pigmentu, poczem znów na dwa 
tygodnie wynosił na światło dzienne. Po 
pewnym czasie oko zwierzęcia zaczęło 
się powiększać i wypuklać nazewnątrz. 
Po 5 latach podobnej hodowli, zwierzę 
zostało zabite i zbadane na skrawkach. 
Gdy oko pierwszego lepszego odmieńca 
wykazuje w swrej budowie ogromny sto
pień uwstecznienia, oko powiększone na 
świetle, 4 razy większe od tamtego, wy
kazuje budowę zupełnie normalną. Skóra 
przed okiem stała się cienką i przezro
czystą, gdyż znikły w niej gruczoły wsze
lakiego rodzaju; w oku samem nastąpiło 
zróżnicowanie rogówki i twardówki, tę 
czówki (ze źrenicą) i naczyniówki, utwo
rzenie się przedniej i tylnej komory; ta 
ostatnia jest wypełniona ciałem szkli- 
stem; soczewka wykształcona dobrze jest 
przytwierdzona do ciała rzęskowego; 
wreszcie siatkówka osiągnęła dostatecz

ny stopień rozwoju. Jednem słowem oko 
embryonalne zamieniło się w oko larwal
ne (a nie należy zapominać, że odmie
niec wogóle pozostaje przez całe swoje 
życie w stadyum larwy).

Pakt ten rozwoju oka pod wpływem 
światła posiada, według mego zdania, 
ogromne znaczenie dla kwestyi dziedzicz
ności cech nabytych, chociaż sam Kam
merer zdaje się tego nie widzieć. Pakt 
ten wykazuje, że zanik oka nie stał się 
cechą dziedziczną, lecz że w każdej ge- 
neracyi oko uwstecznia się u zarodka 
pod wpływem braku światła, jak  to przy
puszczał Cuenot, pisząc: „istnieje więc 
u zarodka jakaś przyczyna aktualna, wy
wołująca wstrzymanie (rozwoju)11 *). Ten 
więc ulubiony przez zwolenników dzie
dziczności cech nabytych (mam tu na 
myśli tylko cechy somatyczne) dowód 
dziedziczenia skutków nieużywania orga
nu, zdaje się wymykać im z rąk. Oczy
wiście to jedno doświadczenie, w wielu 
punktach niekompletne, kwestyi nie roz
strzyga ostatecznie, należy więc być 
ostrożnym w wyciąganiu zeń wniosków.

W . Roszkowski.
(Dok. nast.).

Prof. dr. O. WILCKENS.

O W Y M IERA N IU  W IELK ICH  GRUP 
Z W IE R Z Ę C Y C H .

Zagadnienie, dotyczące wymierania 
wielkich grup zwierzęcych w okresie 
dziejów ziemi, stało się od pewnego cza
su ośrodkiem zainteresowania dla paleon
tologów i podlega ciągłej i niezmiernie 
ożywionej dyskusyi. Trudności wyjaśnie
nia tej kwestyi zwiększają się jeszcze 
przez to, że nie chodzi tu jedynie o da
nie odpowiedzi na zapytanie, dotyczące 
przyczyn tego tak niezwykle uderzające
go zjawiska, lecz także, a właściwie prze-

x) Cuenot. L a genfese des espeees anim ales. 
P aryż, 1911.
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dewszystkiem, o wyświetlenie kwestyi, 
czy to wymieranie grup zwierzęcych je s t  
faktem istotnym, czy tylko rzekomym. 
W tych warunkach dziwić nas nie może, 
że rozmaitość poglądów na tę sprawę do
tychczas nie uległa wyrównaniu.

Przedewszystkiem trzeba zauważyć, że 
zachodzi znaczna różnica między wymie
raniem jednego poszczególnego gatunku 
(np. mamuta) a wymieraniem całej g ru
py zwierząt (np. gadów olbrzymich). 
Pierwszy wypadek zachodził także w cza
sach historycznych. Dront, pingwin pół
nocny, stelerina północna — wytępione 
zostały przez niszczycielską działalność 
człowieka. Naturalnym biegiem rzeczy 
wyginęła, a właściwie uległa czasowej 
redukcyi ryba Lopholatilus chamaeleon- 
ticeps, żyjąca u wschodniego wybrzeża 
Ameryki Północnej. Przyczyną tego, jak  
się wydaje, był dopływ zimnej wody. 
Wyginęły wówczas (1882 r.) miliony in
dywiduów tego gatunku; teraz jednakże 
zwierzę to znowu zamieszkuje te okoli
ce, w których dawniej było uległo nie
mal całkowitej zagładzie. Okazuje się 
więc, że dwie przyczyny powodują wy
mieranie gatunku zwierzęcego:

1) Tępienie przez człowieka.
2) Zmiany fizycznych warunków ży

cia.
Teoretycznie można przyjąć i inne dal

sze przyczyny tego zjawiska. Tak np. 
najrozmaitsze wydarzenia natury geolo
gicznej mogą doprowadzić do unicest
wienia pewnych gatunków. Jeżeli, daj
my na to, pewien gatunek je s t  właściwy 
jednej tylko jedynej wyspie, a wyspa ta 
ulegnie zniszczeniu w skutek wybuchu 
wulkanu, natenczas gatunek ten wymrze. 
Naskutek obniżania się lądów ogromne 
płaty ziemi ukryły się pod powierzchnią 
morza, rozpadliny poprzecinały lądy. 
W młodszym okresie paleozoicznym, 
a być może, że także i w starszym znaj
dował się duży kontyneut na południo
wej półkuli, tak  zw. kraj Gondów. Kraj 
ten posiadał bez wątpienia bogatą florę 
i faunę, która je s t  szczególnie godna 
uwagi ze względu na znalezione w Afry
ce południowej osobliwe gady, thero- 
morphy. Olbrzymi ten kontynent, który

ciągnął się ongi od Australii przez ocean 
Indyjski ku Indyom i Afryce, i przez 
obecny ocean Atlantycki do Brazylii, na 
południe zaś do wysp Falklandzkich, za
czął się — jak to -wiemy z najnowszych 
odkryć na Magadaskarze — rozpadać na 
części za czasów młodszego tryasu; pro
ces ten ciągnął się przez epokę ju ry  
i wreszcie skończył się w epoce kredo
wej. Ileż to gatunków zwierzęcych i ro
ślinnych musiało wówczas ułedz zagła
dzie. A ileż to poszczególnych form zwie
rzęcych byłoby wymarło, gdyby np. wy
spy Galapage uległy zniszczeniu, ileż na j
rozmaitszych charakterystycznych orga
nizmów zginęłoby, gdyby taka np. Nowa 
Zelandya istnieć przestała.

Albo też jeszcze wystawmy sobie ląd 
antarktyczny w epoce trzeciorzędowej 
obfitujący w bogatą faunę. Gdy w epo
ce dyluwialnej kraina ta  zaczęła się po
krywać przy biegunie południowym ol- 
brzymiemi masami lodu, które się po- 
części znajdują tam jeszcze i obecnie, 
wówczas świat roślinny i zwierzęcy uległ 
zniszczeniu wskutek ujemnej zmiany kli
matu, a nawet literalnie musiał być wy
rugowany ze swych siedlisk przez posu
wające się masy lodu. Albo też wystaw
my sobie, że jakiś skrawek lądu, gdzie 
nie było zwierząt drapieżnych, była na 
tomiast obfitość wielkich zwierząt rośli
nożernych, został wskutek podwyższenia 
się połączony z innym lądem, skąd przy
wędrowały zwierzęta drapieżne; łatwo 
mogłoby się wrówczas zdarzyć, iżby pe
wne gatunki zwierząt roślinożernych wy
ginęły w walce z intruzami.

Fakty  podobne do tych, które tu przy
taczamy, z wszelką pewrnością w przy
rodzie zachodziły; lecz wpływ ich na 
świat zwierzęcy niełatwo się daje udo
wodnić, a nawet — przyznajmy otwar
cie—na zasadzie dostępnego dla paleon
tologii materyału wcale nie może być 
wykazany. Pochodzi to z niezupełności 
dowodów paleontologicznych, co znowu 
zkolei wypływa z istnienia olbrzymich 
przestrzeni wodnych na ziemi oraz z pe
wnych innych przeszkód naturalnych, 
po części jednak winy tego szukać n a 
leży  w początkowem jeszcze stadyum na-



M  33 WSZECHSWIAT 569

śzej wiedzy. W warstwach geologicz
nych wciąż odnajdowane są nowe formy 
zwierzęce lub też znane już formy w no
wych odnajdowane są miejscowościach, 
i to nieraz tam, gdzie się ich wcale nie 
spodziewano. Na potwierdzenie niezu- 
pełności materyalu paleontologicznego 
można przytoczyć następujące przykła
dy, mające związek z wypadkami wyżej 
wspomniancmi:

Dawniej mniemano, że flora i fauna 
kraju Gondów ograniczała się do półkuli 
południowej, tymczasem przed niedawne- 
mi laty znaleziono przedstawicieli owej 
fauny i flory także i w Rossyi północnej. 
Widać więc, że nawet wobec daleko się
gającego zniszczenia kraju Gondów i ich 
mieszkańców, zagłada fauny nie musiała 
być jednak absolutna, skoro rossyjscy 
jej przedstawiciele mogli istnieć w dal
szym ciągu.

Chętnie mówimy o antarktycznym 
ośrodku stworzenia, lecz poza paroma 
szkieletami pingwinów nie znaleziono 
jeszcze w okolicach bieguna południowe
go żadnych szczątków zwierząt lądowych. 
Nie mamy żadnych pewnych danych, do
tyczących istnienia fauny, którąby dylu- 
wialny lód antarktyczny był zniszczył.

Wynmrcie .potężnych dinosaurów Ame
ryki północnej chciano złożyć na karb 
ujemnej zmiany warunków klimatycz
nych, wypływającej z podwyższenia się 
kontynentu. Dinosaury te znamy tylko 
z górnych pokładów kredy i również 
mało wiadomości posiadamy o ich po
tomkach, jak  i o ich przodkach. Istnie
nie potomków ich jest w tym samym 
stopniu możliwe, w jakim istnienie przod
ków konieczne. Nie znaleziono jednak 
zarówno jednych jak  drugich.

W obecnym stanie naszych wiadomo
ści je s t  rzeczą tedy niemożliwą z histo- 
ryi zmian geologicznych ziemi wyprowa
dzić przyczynę wrymierania wielkich grup 
zwierzęcych, tego zjawiska tak osobli
wego i tak domagającego się objaśnie
nia. To właśnie, że nie mamy tu do 
czynienia z paroma gatunkarai lub paro
ma rodzajami, które uleg y w walce 
o byt w najszerszem tego słowa znacze
niu, lecz że chodzi tu o całe wielkie gru

py — to właśnie jest rzeczą dziwną, nie
wyjaśnioną. Przytoczymy tu parę takich 
wypadków.

W górnych warstwach formaeyi kre
dowej daje się zauważyć powolne znika
nie amonitów, owych głowonogów, za
opatrzonych w spiralnie zwinięte, po- 
działkowane skorupy, które są tak roz
powszechnione w warstwach wszystkich 
starszych formacyj dewońskich i odzna
czają się nadzwyczajną zupełnie różno
rodnością. W najmłodszem ogniwie for- 
macyi kredowej amonitów wcale już nie 
znajdujemy; w owej epoce — tak mówić 
przyjęto — amonity już były wymarły. 
Ale amonity żyły jeszcze gromadnie 
w epoce kredowej we wszystkich mo
rzach na całej kuli ziemskiej, od Sacha- 
linu aż do oceanu antarktycznego, pod 
wszystkiemi szerokościami — wszędzie. 
Dlaczegóż więc w epoce trzeciorzędowej 
i dzisiaj niema już ani jednego amonita?

Dalej: Podczas całego średniowiecza 
w dziejach ziemi wszędzie żyły owe po
tężne pragady, które określano jako di
nosaury, a o których wielkości można 
sobie wyrobić pojęcie już z tego szcze
gółu, że długość kości udowej takiego 
zwierzęcia, znalezionego w Afryce wschod
niej, przewyższa dwa metry. Jeżeli wy
łączymy dotychczas niesprawdzone dane, 
dotyczące odkopalisk patagońskich, to 
się okaże, że dotychczas nie odnaleźliś
my jeszcze żadnego z tych gadów w for- 
macyach trzeciorzędowych. I dlaczegóż 
wymarły te olbrzymy epoki przedhisto
rycznej?

Dalej: W  czasach starożytnych histo- 
ryi ziemi we wszystkich morzach roiło 
się od przedstawicieli pewnego rzędu, 
należącego do gromady skorupiaków, mia
nowicie od tak zw. trylobitów. Należą 
one do najstarszych skamieniałości, j a 
kie znamy; nigdy jeszcze nie znaleziono 
trylobita w warstwach młodszych od 
permskich. Gromada ta osiąga najwyż
szy punkt rozwoju i bogactwa form w dol
nym sylurze, następnie w formaeyi de- 
wrońskiej stopniowo ubożeje już co do 
liczby gatunków, wreszcie zaś ostatecz
nie zanika w formaeyi węglowej. Zanim
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jeszcze rozpoczął się okres mezozoiczny, 
trylobity doszczętnie już były wymarły.

Oto parę charakterystycznych przykła
dów zjawiska wymierania całych grup 
zwierzęcych. Zagadnienie, dotyczące przy
czyn wymierania gromad zoologicznych 
ma bardzo ważne znaczenie dla całej 
nauki o rozwoju. Kiedy Darwin zajął 
się tem zagadnieniem, wówczas dawny 
pogląd Cuviera o ciągle powtarzającem 
się w świecie organicznym niszczeniu 
i ponownem tworzeniu był już obalony 
przez Lyella. Darwin, który np. wymie
ranie amonitów rozkłada na dłuższy, niż 
należy, okres czasu, wyraża zdanie, że 
przyczyny wymierania oddzielnych grup 
Avykryć się wogóle nie dają; liczne bo
wiem zawiłe warunki, od których zależy 
byt gatunku lub całej grupy gatunków 
nie dają się wcale rozczłonkować. Do
bór naturalny działa najrozmaitszemi spo
sobami, jakiemi rozporządza walka o byt, 
i pewne gatunki lub* pewne grupy ga
tunków doprowadza do poddania się. 
Chociaż więc nie jesteśmy w stanie w y
kazać przyczyn wymierania pewnej okre
ślonej grupy zwierząt, to jednak  nie na
leży całej kwestyi, według Darwina, ota
czać mgłą tajemniczości, ja k  to czynią 
ci, którzy przypisują gatunkom i grupom 
gatunków pewmą określoną długowiecz
ność, starzenie się i umieranie.

Niektórzy z pośród dzisiejszych bada- 
czów również odrzucają ten pogląd, k tó 
ry od czasu do czasu nanowo jeszcze 
wypływa, odrzucają zagadnienie s tarze
nia się rodów, jako  pojmowanie mistycz
ne lub witalistyczne; inni znów uważają 
pogląd ten za uzasadniony, lecz zazna
czają, że nie należy zarówno tutaj, ja k  
i wobec śmierci indywiduum przyjmować 
wyczerpania się „siły życiowej". Według 
Rud. Hoernesa zestarzenie się rodu łączy 
się ze zmniejszeniem się zmienności, 
a to zkolei musi wreszcie doprowadzić 
do ostatecznej zagłady. Obok typów tak 
zw. stałych, które przeszły przez wiele 
formacyj i dzisiaj jeszcze podobne są do 
najstarszych swoich krewnych, są inne 
typy, które wyspecyalizowały się wr n a 
der silnym stopniu i przez to powoli s ta 
wały się niezdolne do przystosowania

się w pewnych okolicznościach do zmie
nionych warunków istnienia.

Jeżeli pojęcie zestarzenia się rodu bie
rze się w tem znaczeniu, t. j. rozumie 
się przez nie pewne stadyum w historyi 
rodowej, w którem zdolność przystoso
wywania się zmniejszyła się w sposób 
fatalny naskutek zbyt wielkiej specyali- 
zacyi, — w takim razie przyjmuje się 
przyczynę wymierania, tkwiącą w samym 
organizmie; lecz nie mamy tu do czy
nienia z pewną długowiecznością, okre
śloną dla danego rodzaju, ani ze zuży
ciem siły życiowej, ani też z niczem te 
mu podobnem. K. E. v. Baer słusznie, 
jak się wydaje, zaznaczył, że wymiera
nie rodu z przyczyn wewnętrznych, fi
zjologicznych może być przez to tylko 
spowodowane, że liczba potomków się 
zmniejsza lub też że zdolność rozmnaża
nia się staje się ograniczona albo też zu
pełnie zniesiona. Ale obecnie istniejący 
świat organiczny nic nam o tem nie mó
wi, a samo się przez się rozumie, że pa
leontologia absolutnie nie je s t  w stanie 
orzec cośkolwiek w tej kwestyi.

Niektórzy badacze uważają zdolność 
przystosowywania się organizmu za nie
ograniczoną i tylko ujętą w pewne ra 
my przez typ danego rodu. Inni znów 
badacze wyrażają pogląd, że w życiu fi- 
logenetycznem danego gatunku wyra
biają się własności, które wprawdzie po
czątkowo są pożyteczne w walce o byt, 
lecz potem okazują się szkodliwe bądź 
bezpośrednio, bądź też pośrednio; wtedy 
mianowicie, gdy zmiana fizycznych i in
nych warunków życia wymaga przysto
sowania się do nowych okoliczności, zda
rza się, że przystosowanie to wskutek 
zbyt daleko posuniętej specyalizacyi da
nego organizmu jest dlań zupełnie nie
wykonalne. Deperet ustanawia tu „pra
wa p a le o n to lo g ic z n e c h o ć  się zarazem 
zastrzega, że należałoby tu raczej mówić 
o „częstych powtórzeniach jednych i tych 
samych faktów". Według niego dwa 
prawa, rządzące światem zwierzęcym, 
pociągają za sobą wymieranie wielkich 
grup zwierzęcych:

1) Prawo przyrostu wielkości w g ra 
nicach drzew rodowych.
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2) Prawo specyalizowania się drzew 
rodowych.

Prawo przyrostu wielkości wewnątrz 
danego drzewa rodowego daje się jako
by zauważyć prawie bez różnicy we 
wszystkich gromadach świata zwierzęce
go, szczególnie zaś u zwierząt kręgo
wych. Największe formy mają występo
wać zawsze przy końcu rozwroju oddziel
nych rodów. Jako przykłady zwierząt 
bezkręgowych mają służyć olbrzymie 
amonity rodzaju Pachydiscus w górnej 
kredzie, dalej potężne gatunki Megalo- 
don w najmłodszym tryasie pośród mał
żów, rodzaj Clypeaster pośród jeżowców. 
Lecz można też przytoczyć znaczną licz
bę rodów, w których mowy żadnej nie 
ma o jakimkolwiek przyroście pod wzglę
dem wielkości. Żadna żyjąca Rhyncho- 
nella nie prześciga pod względem roz
miarów Rhynchonella peregrina z neoko- 
mu; żadna żyjąca ważka nie osiąga wiel
kości owej Meganeura górnego węgla 
francuskiego, której siąg wynosił 70 cm; 
nasze żyjące lilie morskie nie są wcale 
większe od swych kopalnych przodków. 
Zapewne, można przytoczyć i takie rody 
zwierzęce, w których spotyka się przy
rost wielkości. Deperet przytacza jako 
przykład z gromady ryb żarłacza Car- 
charodon, z gromady płazów — stegoce- 
phale, które w formacyi węglowej obej
mowały tylko małe formy, w tryasie zaś 
rozwinęły się w postaci olbrzymich roz
miarów, lecz zarazem dobiegły końca 
swojego istnienia. Naturalnie, gdy chce
my dowieść tezy przyrostu wielkości, 
niemożna brać pod uwagę ogółu stego- 
cephalów, lecz należy uwzględnić tylko 
historyę oddzielnych ich rodów. Depćret 
je s t  tak pewien słuszności swych poglą
dów, że z faktu odnalezienia w formacyi 
węglowej Labyrinthodontii (Loxomma, 
Anthracosaurus) mających 80 do 35 cm 
długości, wnioskuje o przyszłem odkry
ciu drobniejszych przodków tych form 
w dewonie i w sylurze. My się do tego 
poglądu przychylić nie możemy. Depć- 
re t  znajduje najlepsze dowody na po
twierdzenie wygłoszonego przez się pra
wa o przyroście wielkości na właściwem 
polu swej działalności w dziedzinie pa

leontologii ssaków. Tutaj prawo to ma— 
według jego zdania—taką absolutną pe
wność, że może być użyte, jako kamień 
probierczy w celu rekonstrukcyi danego 
rodu. Tak np. z biegiem czasu osiągają 
znaczniejsze rozmiary — że przytoczymy 
tylko parę przykładów, dinotheria (zwie
rzęta, należące do rzędu słoni, o sieka
czach zagiętych ku dołowi), mastodonty, 
tapirowce i nosorożce. Coprawda, to na
wet i pośród tych grup można stwierdzić 
przypadki, że niektóre rody osiągnęły 
szybko olbrzymie rozmiary, gdy tymcza
sem inne czyniły to w tempie o wiele 
powolniejszem, a inne jeszcze zupełnie 
nie wykazywały żadnego przyrostu. Przy
czyny tego rozmaitego zachowywania 
się nie są dotychczas wyświetlone. W je 
dnych i tych samych rodzinach podczas 
tych samych epok znajdujemy stojące 
obok siebie duże, średnie, małe a nawet 
i karłowate formy. Dość pomyśleć o ro
dzinie naszych dzisiejszych kotów, by 
mieć wyraźny tego przykład przed 
oczami.

Zanim zajmiemy się kwestyą, w jakim 
stopniu domniemane prawo przyrostu 
wielkości wyjaśnia nam zjawisko wy
mierania wielkich grup zwierzęcych, 
przejdźmy jeszcze do rozpatrzenia dru
giego prawa Depereta, prawa specyaliza- 
cyi drzew rodowych. Rody zwierzęce 
specyalizują się, i to w pewnym okre
ślonym kierunku. Ta specyalizacya nie 
obejmuje jednak całego organizmu, lecz 
dotyczę zazwyczaj pewnego określonego 
organu lub pewnej określonej grupy or
ganów. Klasyczny przykład tego stano
wi przekształcenie się następnego kopyta 
pięciopalcowego pierwotnych kopytow- 
ców w kopyta palcochodne z jednym lub 
dwoma palcami u młodych kopytowców; 
dalszym zaś przykładem może być prze
obrażenie się kopytowców' w nozdrzaki 
(Sirenia) wskutek zaniku tylnych koń
czyn i kości miednicy. Dalej można tu 
wymienić potężny rozwój kłów u Ma- 
chaerodusa, przedstawiciela zwierząt dra
pieżnych; zęby te stały się z czasem tak 
długie, że wreszcie szczęki nie mogły się 
otwierać dość szeroko, o tyle, by powsta
wała szpara pomiędzy zębami. Wreszcie
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wymieńmy jeszcze rozwój zagiętych do 
góry siekaczy mamuta i olbrzymie rogi 
niektórych jeleni. '

Dochodzimy teraz do ważnej dla na
szego tematu strony tych „praw“. P ra
wa te głoszą, że rody zwierzęce, do
świadczające na sobie znacznego przyro
stu wielkości i silnej specyalizacyi, wy
mierają. Można też odwrotnie sformuło
wać prawo, zgodne z „Doctrine of the 
unspecialized“ północno amerykańskiego 
paleontologa zwierząt kręgowych, Cope- 
go. Prawo to brzmi: „Do dalszego roz
woju zdolne są tylko te formy organicz
ne, które nie podlegały jeszcze żadnemu 
jednostronnemu ukształtowaniu11.

Prawo to będzie w tym przypadku słu
szne, jeżeli zgóry poweźmiemy przypusz
czenie, że organizmy nie są obdarzone 
nieograniczoną zmiennością. Zwierzęta 
idą po pewnej określonej drodze rozwo
ju, droga ta je s t  dla nich korzystna 
w walce o byt. Słonie z biegiem czasu 
zdobywały coraz większe siekacze, Ma- 
chaerodusy coraz większe kły. Z pośród 
dinosaurów zachowały się te właśnie, 
któro miały największe rozmiary ciała; 
ich potomkowie dochodzili w dalszym’ 
ciągu do kolosalnych rozmiarów, tak, iż 
dinosaury mogły stać się panującym na 
ziemi rodem zwierzęcym. Lecz biada ta 
kim formom zwierzęcym, które, choćby 
na razie były jaknajlepiej przystosowane 
do walki o byt, zadaleko jednakże posu
nęły się na drodze przystosowania. Niech
by bowiem odwrót z owej drogi specya
lizacyi przedstawiał największą nawet 
wartość dla zwierzęcia, to jednak na od
wrót. taki jest już dlań zapóźno. Pewna, 
choćby nieznaczna zmiana w warunkach 
życia, zmiana klimatyczna, zmiana w skła
dzie fauny, którą się dane zwierzę ży
wiło, lub flory, od której znów fauna była 
zależna, ograniczenie miejsc zamieszka
nia lub zmiana charakteru zamieszkanej 
miejscowości, jakieś wyschnięcie błot 
lub częściowy zalew — wszystko to dla 
nich, które się do nowych warunków 
życia przystosować nie mogą, równa się 
niechybnej zagładzie.

Dalsze prawo paleontologii, którego 
ważność dla zrozumienia przekształcenia

świata zwierzęcego ostatnio je s t  bardzo 
silnie akcentowana, jest to prawo belgij
skiego paleontologa Dolla. Brzmi ono: 
„Rozwój postępuje naprzód skokami, jest 
nieodwracalny i ograniczony". Jądrem 
tego prawa, istotnem prawem Dolla jest 
nieodwracalność rozwoju. A więc koń, 
który stracił boczne palce u nóg, nigdy 
już ich w biegu dalszego rozwoju nie 
odzyska; nozdrzaki nigdy już nie wyjdą 
na ląd i nie staną się normalnemi kopy- 
towcami. Przykładów takich możnaby 
przytoczyć niezliczoną ilość. Lecz i to 
prawo Dolla znajduje opozycyę: Hoernes 
np. przeciwstawia mu nawroty atawisty
czne. Zdarza się, że rodzą się konie z kil
koma palcami, i Hoernes sądzi, że z ta 
kich koni możnaby wyhodować rasę kil- 
kopalcową. Dalej występuje kwestya ce
ratytów z formaeyi kredowej. W for- 
macyi kredowej znajdujemy amonity zu
pełnie podobne do naszych ceratytów. 
W skutek braku ceratytów jurajskich 
przyłączano ceratyty z formaeyi kredo
wej nie do tryasowych, jako ich potom
ków, lecz do zupełnie innych amonitów 
jurajskich, i dopatrzono się w nich na
wrotu atawistycznego. Byłby to bez
sprzecznie poważny wyjątek z prawa 
Dolla; te ceratyty kredowe bowiem nie 
są zjawiskiem lokalnem, lecz je s t  to gru
pa szeroko rozpowszechniona w dzielni
cy ówczesnego wielkiego morza śród
ziemnego. Należy jednak zaznaczyć, że 
Stein mann z wielką dozą prawdopodo
bieństwa starał się dowieść, że ceratyty 
z epoki kredowej są w istocie rzeczy 
nieco zmienionemi potomkami ceratytów 
z tryasu, i że jurajskie ogniwa nie są 
nam dotychczas jeszcze znane tylko na- 
skutek rozmaitych przypadków, ograni
czających dokładność materyału paleon
tologicznego. A w takim razie nie by
łoby tu  wyjątku z prawa Dolla.

Prawo nieodwracalności rozwoju wska
zuje przyczynę wymierania rodów zwie
rzęcych, która właściwie je s t  tylko spe- 
cyalnym przypadkiem ogólnego prawa 
specyalizacyi drzew rodowych, może więc 
być zaliczona do prawa stopniowo zmniej
szającej się zmienności (jak je formułuje 
Rosa). Trudna to jednak rzecz oddzielić
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tu przyczynę od skutku i rozstrzygnąć 
kwestyę, czy zmniejszenie się zmienno
ści je s t  przyczyną wymierania, czy też 
mające nastąpić wymieranie je s t  przy
czyną zmniejszenia się zmienności.

Tłum. J. B.
(Dok. nast.).

i\l<ademia Umiejętności.
III. Wydzia ł  ma t e ma t y c z n o - p r z y r o d n i c z y .

Posiedzenie dnia i lipca 1912  r.

Przewodniczący: D yrektor E. Janczewski.

(Dokończenie).

Czł. M. Raciborski przedstawia rozprawę 
p. Edm unda Załęskiego p. t.: „Doświadcze
nia nad krzyżowaniem buraka „ćwikłowego 
egipskiego* z burakiem cukrowym Klein- 
wanźleben“. I. Pokolenie Pj.

Skrzyżowanie zostało wykonane przez po
sadzenie buraka ćwikłowego w otoczeniu  
czterech ćw iartek białego buraka i odwrot- 
nio, buraka białego w otoczeniu czterech  
połów ek buraków ćwikłowych, następnie 
przez potrząsanie gałęziami krzów, mających 
dostarczyć pyłku. Nasienie środkowych ro
ślin zostało zebrane oddzielnie i wysiane 
w 1911 roku na polach selekcyjnych firmy 
„K. Baszczyński i N . Łązyński" w Górce 
Narodowej. Okazało się, że niektóre kwiaty  
zostały zapylone pyłkiem  własnej rośliny 
i w ydały osobniki hom ozygotyczne. Ich 
„czystość odmiany" nie może ulegać wąt
pliwości, gdyż pod względem w szystkich  
cech odpowiadały one typow i jednej, względ
nie drugiej odmiany, użytej do krzyżowa
nia, natom iast nie znalazło się żadnych form 
przejściowych do niewątpliwych mieszań
ców. Jako miary zmiennośoi zawartości pro
centowej cukru p. M. R. używ ał wskaźni
ków zmiennośoi, nie zaś spółczynników zmien
ności, gdyż te ostatnie stanowią miarę zmien
ności ty lko wówczas, gdy między wskaźni
kiem zm ienności a wielkością badanej cechy  
istnieje dodatnia, prostolinijna, zbliżona do 
zupełnej korelacya. P. M. R. doszedł do 
wyników następujących: A. Z prawdopodo
bieństwem , mogącem być praktycznie uwa-' 
żane za pewność, przekonał się, że kształt 
korzeni m ieszańców jest pośredni między 
kształtem  obydwu odmian macierzystych; 
zmienność kształtu  daleko wyższa niż w oby
dwu odmianaoh, u żytych  do skrzyżowania; 
że barwa skóry jest pośrednia, zmienność

barwy skóry, na oko sądząc, żadna lub bar
dzo mała; że barwa mięsa jest pośrednia, 
bardzo zmienna, tak w różnych osobnikach, 
jak w różnych miejscach tego samego bu
raka; że pojawia się w niektórych miejscach  
niektórych osobników barwnik żółty; że za
wartość cukru jest pośrednia, zbliżona do 
średniej arytm etycznej cukrowości odmian 
macierzystych; wskaźniki zmienności cukro
wej mieszańców są przynajmniej równe 
sumie wskaźników zmienności m acierzystych  
odmian. B. W sposób mniej pewny, lecz 
bardzo prawdopodobny p. M. R. zauważył 
istnienie: a) korelacyi między kształtem  ko
rzenia a cukrowością: rośliny zbliżone for
mą do jednej z odmian m acierzystych, zbli
żają się do niej cukrowością; dalej istnienie  
prewalencyi macierzystej: zdaje się, że cu- 
krowość i wielkość korzenia zbliżają się 
bardziej do odmiany macierzystej niż do oj
cowskiej. C. Są pewne dane do przypusz
czania, że przeciętne ciężary oraz spółczyn- 
niki zmienności ciężarów są wyższe u mie
szańców  niż u odmian m aoierzystych (a mo
że niż średnia arytm etyczna tych  cech od
mian m acierzystych).

Ozł. M. Siedlecki przedstawia rozprawę 
p. St. Minkiewicza p. t.l „Fauna zimowa 
trzech stawów tatrzańskich".

Pan St. M. badał Staw  Toporowy, Mor
skie Oko i Czarny Staw (nad M. Okiem) 
zimą 1909/10 oraz 1910/11. Stawy w tym  
czasie były pokryte śniegiem  i lodem; poło
wów dokonywano w przeręblach. W nioski, 
do których p. St. M. dochodzi, są następu
jące: 1) znikają na zimę z planktonu: Ho- 
lopediuin gibberum Zadd., Polyphemus pe- 
diculus L. Diaptomus denfcicornis Wierz., 
Heterocope saliens Lilljeb., 2) gatunki Acro- 
perus harp. Baird, A . h. yar. frigida Ekm ., 
Chydorus sph. O. P. Miill. spadają do mi
nimum, 3) gatunki widłonogów z rodzin Cy- 
clopidae i Harpacticidae zimują. P . St. M. 
wylicza 29 gatunków, znalezionych pod lo
dem; w końcu porównywa faunę zimową na
szych jezior z fauną zimową jezior alpej
skich oraz północno-szwedzkich.

Sekretarz zawiadamia, że p. J . Dunin- 
Borkowski złożył całkow ity tekst pracy 
p. t.: „O polaryzacyi nerwów", o której w ia
domość tymczasowa została przedstawiona 
przez ozł. N . Cybulskiego na posiedzeniu  
w dniu 3-im lipca 1911 r.

Sekretarz zawiadamia, że dnia 18 i 25 
czerwca b. r. odbyły się posiedzenia Komi- 
syi antropologicznej pod przewodnictwem  
prof. d-ra N . Cybulskiego.

Dr. D em etrykiewicz złożył sprawozdanie 
z poszukiwań i badań archeologicznych oraz 
z biegu spraw m uzealnych.— W L ipiu koło 
Siemianic w pow. kępińskim  w Poznańskiem  
dr. Dem etrykiewicz prowadził w jesieni ro
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ku 1910 dalszy ciąg badan na cm entarzys
ku ciałopalnem z epoki późno - bronzowej, 
typu  tak zw. śląskiego; rozkopał 30 grobów. 
B yły  one przeważnie obkładane kamieniami 
okrąglakami i zawierały jednę lub dwie du
że popielnice z kośćm i i szeregiem przysta
wek w formie czarek, kubków i m isek, nie
kiedy grzechotki oraz drobne przedm ioty  
z bronzu (szpile, pierścionki, zausznice i g u 
ziczki). Zdarzały się groby bez głównej po
pielnicy, w których kości złożono do dołka 
otoczonego przystawkam i i kamieniami. P ó ź
ną jesienią roku 1911 dr. D em etrykiew icz  
czynił poszukiwania w M ydlnikach koło 
Krakowa, na gruntach uniw ersyteckich, na 
cm entarzysku ciałopalnem z urnami z epoki 
bronzowej. Groby nie miały zazwyczaj obło
żenia kamieniami i zawierały popielnice 
z ornamentami sutkow em i lub kreskowo- 
plecionkowem i oraz niewiele przystawek. 
Znaleziono tam kilka wyrobów z bronzu 
(naszyjnik, pierścionki, guziczki). Prof. D e 
m etrykiew icz wspólnie z p. M. W awrzeniec- 
kim z W arszawy badali okazałe grodzisko 
we wsi Zawadzie obok M elsztyna nad D u
najcem i zdjęli jego plan. Składa się ono 
z dwu części: z grodziska mniejszego na 
osobnym wyższym  cyplu  góry i z w iększe
go obszaru niżej położonego, otoczonego wy- 
sokiemi wałami, wypalonem i z gliny. Na 
mniejszem grodzisku znaleziono zwęglone  
kłody dębowe, ciosane w ośmiogran, praw
dopodobnie zabytki ostrokołu obronnego, na
czynie gliniane całe i fragm enty kilku in
nych  typu  tak zw. grodziskowego. W ło
ścianie znaleźli tam już poprzednio bronzo- 
we naramienniki sprężynowe a pp. prof. 
H ryncew icz i prof. Bujak żarna kamienne 
z dwu p ły t z okresu wczesno - dziejowego. 
Podobne studya robił prof. D em etrykiew icz  
wspólnie z p. W awrzenieckim na silnie obron- 
nem grodzisku, pochodzącem  prawdopodob
nie z epoki wczesno-historycznej, położonem  
na wysokiej górze (623 m. n. p. m.) w Po- 
znaehowicaeh Górnych, koło Szczyrzyca, 
w pow. wielickim . Grodzisko to ma podwój
ne wały: zew nętrzny i wew nętrzny, skon
struowane w rodzaju niejako murów z ka
mieni przepalonych na czerwono, z ukośnym  
parapetem od zewnątrz a pionowym  od w nę
trza. Kamienie ty ch  wałów są silnie zw ią
zane korzeniami starych drzew. Ludność 
miejscowa opowiada, że znaleziono tam da
wniej naczynia oraz miecz żelazny i ostrze 
włóczni. Ci sami badacze zrobili w ycieczkę  
do grodziska w Zgłobicach nad Dunajcem, 
koło Tarnowa i zdjęli plan jego wałów zie
m nych nawpół już przez rzekę oberwanych. 
K orzystając z restauracyi fundam entów no
w ożytnego pomnika, stojącego na kopcu  
Wandy, dr. D em etrykiew icz czynił studya  
we w nętrzu tego przedhistorycznego nasy

pu do głębokości dwu metrów. Badania te  
pom nożyły dowody, że ten zabytek nie mógł 
mieć przeznaczenia grobowego, lecz stano
wił tak zw. „Hausberg", służący do celów  
obrzędowych, sądowych lub obronnych. 
Prof. Dem etrykiew icz zawiadomił następnie, 
że dr. Kuźniar, który z zasiłkiem Komisyi 
dokonał badań w jaskini „Okiennik“ koło 
Zawiercia, w pow. będzińskim gub. piotrkow 
skiej, znalazł tam zabytki dwu epok, t. j. 
warstwę paleolityczną z fauną dyluwialną  
i charakterystycznem i wyrobami krzemien- 
nemi z okresu (jak się zdaje) aurignacień- 
skiego oraz solutreńskiego; znalazł nadto 
warstwę z epoki tak zw. grodziskowej z oka
zami typowej ceramiki. Dr. Kuźniar oraz 
p. L. Kozłowski przedsięwzięli na wiosnę 
b. r. w ycieczkę do Jaksie nad Wisłą w pow. 
pińczowskim, gdzie nad brzegiem rzeki ba
dali ślady siedziby człowieka paleolityczne
go z właściwą fauną dyluwialną i resztki 
narzędzi krzemiennych, oraz ślady ogniska. 
O trzym awszy w połowie maja b. r. donie
sienie, że cmentarzysko ciałopalne odkry
te w Gorzycach W Tarnobrzeskiem, jest 
zagrożone, prof. D em etrykiew icz w ydelego
wał na miejsce pp. M. Drewkę i L , K o
złowskiego do zbadania tego zabytku. W e
dług sprawozdania i według przywiezionych  
zabytków  owo cm entarzysko pochodzi z epo
ki późno-bronzowej, zawiera ozdobną cera
mikę, t. j. popielnice z przystawkam i i n ie
liczne podarki grobowe z bronzu. Ci sami 
badacze dokonali prób na sąsiedniem cm en
tarzysku w Sokolnikach i przekonali się, że 
ono pochodzi z epoki lateńskiej, ma cera
mikę ozdobną charakterystycznej formy, 
a wewnątrz popielnic liczne podarki grobo
we z bronzu, żelaza i szkła. Owocem tyoh  
ekspedycyi do powiatu tarnobrzeskiego było  
zdobycie około 200 naczyń i wielu drobnych  
wyrobów. Dr. D em etrykiew icz zawiadomił, 
że p. W. Szukiewicz, delegowany przez Ko- 
misyę do odebrania wykopalisk ś. p. d-ra 
Pr. W ereńki i dokonaniu uzupełniających  
badań w Puciłkow iczach i okolicy, nadesłał 
zabytki archeologiczne i antropologiczne za
pisane Akademii, oraz wykopaliska zebrane, 
pochodzące z cm entarzyska w Puciłkow i
czach w pow. borysowskim, gub. mińskiej, 
z kurhanów we wsi Osieciszczu i we wsi 
Tartaki nad jeziorem Zaozierskiem, nadto 
z grodzisk w Murokach i Osieciszczu. Do 
tej przesyłki p. W acław Wereńko dołączył 
okazały naszyjnik srebrny, znaleziony we 
wsi Ofiarowszczyzna w pow. borysowskim, 
jako dar dla Muzeum archeologicznego A ka
demii, a p. W. Szukiewicz ofiarował w yk o
paliska z cm entarzyska szkieletow ego w Sa- 
łapiaciszkach w pow. lidzkim, gub. w ileń
skiej, oraz znaczną ilość (970 sztuk) pięk
nych  narzędzi kam iennych z osad przedhi
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storycznych we wsiach Kaszety, Koniawa, 
Poddębie, Rudnica i z nad jeziora Dubia 
w powiecie lidzkim i trockim gub. w ileń
skiej. Dr. D em etrykiewicz przedstawi! na
stępujące dary, złożone Muzeum Akademii 
w ostatnich czasach: P. Br. Staniszewski 
ofiarował rzymską amforę, znalezioną, we 
wsi Kujdanów w pow. buczackim. Dr. B ug. 
Kiernik darował dwie łyżw y kościane oraz 
naczyńko gliniane, znalezione przy robotach 
ziem nych około nowego koryta Rudawy pod 
Krakowem. Prof. Pr. Bujak ofiarował: a) 
czerpak gliniany, znaleziony we wsi N iecie- 
cza nad Dunajcem koło Otfinowa w pow. 
dąbrowskim, b) siekieroklin krzemienny, zna
leziony w Borzęcinie w pow. brzeskim (otrzy
many od p. Rogozińskiego), oraz c) w yko
paliska z wałów grodziskowych w Maszkie- 
nicach w pow. brzeskim i w Demblinie 
w pow. dąbrowskim. Inż. St. Tychoniewicz 
z N iska darował popielnice odkryte we wsi 
Malce obok Niska. Inż. J. Zarzycki z Kra
kowa ofiarował figurkę szachową z kości 
słoniowej z XIII wieku, znalezioną na ulicy  
K oletek w Krakowie. Prof. Dem etrykie
wicz zdał sprawę z przebiegu starań, pod
jętych  w celu pozyskania zabytków z za
pisu ś. p. Z. Glogiera i zawiadomił, że 9 pak 
wykopalisk, które zawierają przeważnie na
rzędzia kamienne z różnych okolic Polski, 
pochodzące z tego zapisu, zostały z Jeżewa  
przewiezione do Krakowa do zbiorów Aka
demii. Z kolei p. S. Udziela przedstawił 
w ynik badań nad grupą górali, zam ieszku
jących  częściowo powiaty: m yślenicki, lim a
nowski i kilka wsi w pow. wielickim, któ
rych górali nazwano „Kliszczakami“. Uboga  
literatura tycząca się tej grupy góralszczy
zny polskiej (Stanisław Staszic, W incenty  
Pol), w łaściw ie krótkie notatki, jakie w dru
ku posiadamy, zmuszają badacza do studyów  
na miejscu. Referent objechał 36 wsi za
m ieszkałych przez tę ludność. Kliszczaki 
są mniej dorodni i mniej zdolni od górali 
podhalskich i beskidowych, ale mową, stro
jem i sposobem budowania zaliczają się oni 
do góralszczyzny. Sami też mają się za gó
rali i lekceważą lud, mieszkający od nich  
niżej na północ, nazywając go pogardliwie 
„Lachami11. Graniczą od północy z krako
wiakami, od zachodu z góralami beskido- 
wemi, od południa z podhalanami, od wscho
du z sądeckimi lachami. Dawniejszy strój 
zanika tu  bardzo szybko i zastępowany b y
wa przez tandetę wiedeńską, kupowaną na 
jarmarkach. Znikają także typowe chaty  
góralskie, a na ich  miejsce powstają domki 
murowane, kryte dachówką. Z tego powo
du jest rzeczą pilną dokonanie drobiazgo
w ych i gruntow nych badań nad ubiorem  
i budownictwem  tego ludu. Referent pro
wadzi studya nad strojem ludowym  i mógł

stwierdzić, że strój tych górali posiada ce
chy dawnej starożytności. Prof. Hrynce- 
wicz zdawał sprawę ze zjazdu czeskich ar
cheologów i antropologów, odbytego w dniach 
25 — 28 maja b. r. w Pradze, w którym  
uczestniczył. Zjazd był zwołany głównie  
w celu wyrobienia zapatrywań na prahisto- 
ryę Słowian i przedstawienia ich tegorocz
nemu zjazdowi antropologów niemieckich  
w sierpniu r. b. w Weimarze, czego podjął 
się przewodniczący kom itetu gospodarczego 
prof. dr. J. Matiegka. Z pomiędzy 3 sekcyj 
zjazdu jedna była poświęcona późnemu dy- 
luwium , druga prahistoryi wogóle, trzecia  
prahistoryi Słowian. W tej ostatniej głównie  
uczestniczył referent. Z kolei przyjęto do 
wiadomości sprawozdanie kasowe i uchw a
lono przyznać zasiłki na tegoroczne badania 
naukowe i w ycieczki, mianowicie prof. Hryn- 
cewiczowi na badania antropologiczne, prof. 
DemetrykiewiCzowi na poszukiwania arche
ologiczne, a p. S. Udzieli na badania etno
graficzne. N a wniosek prof. K. N itscha  
uchwalono wybrać do kom itetu, który ma 
zastanowić się nad sposobem poparcia ba
dań polskiego obszaru etnograficznego (w e
dług projektu podanego przez p. W asilew
skiego), następujące osoby: prof. Rozwadow
skiego, prof. N itscha i p. S. Udzielę. Dr. 
D em etrykiew icz zdał sprawę z dwu nade
słanych prac archeologicznych, mianowicie • 
p. W. Szukiewicza: „Opis badań w kurha
nach ciałopalnych wsi Bogata, Mickańce, 
W ersoczka i Nacza w pow. lidzkim, gub. 
wileńskiej" i p. Boi. Czapkiewicza: „Druga 
serya materyałów archeologicznych zebra
nych w Galicyi zachodniej11. Postanowiono 
wreszcie przedstawić W ydziałowi matem.- 
przyrodniczemu jako kandydatów na spół- 
pracowników Komisyi w dziale antropolo
gicznym  pp. d-ra Jana Ozekanowskiego, 
kustosza muzeum etnograficznego Akademii 
Nauk w Petersburgu, oraz d-ra Edwarda 
Lotha, asystenta przy Instytucie anatomicz
nym w Heidelbergu.

Na posiedzeniu administracj’jnem W ydział 
mat.-przyrodniezy uchwalił: wybór pp. d-ra 
Jana Czekanowskiego i d-ra Edwarda Lotha  
na spółpracowników Komisyi Antropologicz
nej zatwierdzić.

KRONIKA NAUKOWA.

Obrót Słońca. Obserwacye plam słonecz
nych  dawno już wykazały, że powierzchnia 
słońca, t. zw. fotosfera, obraca się niejedno
stajnie; okres obrotu pasa równikowego 
wynosi średnio 25,5 dni, a pasa w szero
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kości 40°— 27,4 dni. Szerokość +  40° jest 
granicą, poza którą plamy ukazują się na
der rzadko. Plam y w ięc nie mogą służyć  
do wyznaczania okresu obrotu słońca w w ięk
szych szerokościach. Jednakowoż okres ten  
może zostać oznaczony na zasadzie Dopplera. 
Zasada Dopplera polega na tem , że linie  
widma ciała św iecącego przesuwają się ku  
stronie fiołkowej, jeżeli ciało przybliża się, 
jeżeli zaś ciało oddala się, to linie te prze
suwają się ku stronie czerwonej. Badając 
w ięc widmo brzegu słońca, można w ym ie
rzyć przesunięcie linij, i tem  samem znaleźć 
szybkość, z jaką dany punkt porusza się 
w  promieniu widzenia, a następnie obliczyć 
czas obrotu równoleżnika heliograficznego. 
Najw ięcej zdziałał w tym  kierunku Duner. 
Dunór wykazał, że znajdująca się bezpo
średnio nad fotosferą t. z w. warstwa odwra
cająca, która głów nie powoduje widmo 
absorpcyjne słońca, uczestn iczy w ruchu  
fotosfery; przyczem  wniósł jeszcze, na pod
stawie przesunięć linij w idm owych, że zwol
nienie obrotu słońca zachodzi aż do sam ych  
biegunów. W szerokości heliograficznej 45°, 
okres obrotu słońca wynosi 30 dni, a w sze
rokości 40°— 38 dni. N iezb yt dawno Adams, 
w obserwatoryum  słonecznem  na górze W il
sona (w Kalifornii), pow tórzył obserwacye 
Dunóra. Adams w yznaczył okres obrotu  
słońca z przesunięć linij wodoru. W ynik, 
jaki otrzymał, był zupełnie nieoczekiwany: 
okazało się bowiem, że słońce obraca się 
szybciej, m ianowicie w ciągu 23 dni i przy- 
tem  jednostajnie, z jednakową we w szystkich  
szerokościach szybkością kątową. Sprzecz
ność ta jest atoli pozorna; wodór, jako pier
wiastek najlżejszy, leży wyżej, niż reszta  
pierwiastków i, oczyw iście, ta powłoka ze
wnętrzna wodoru obraca się zupełnie jedno
stajnie, gdy tym czasem  w arstw y, leżące 
stosunkowo głębiej, ulegają zwolnieniu, k tó 
re nie we w szystkich szerokościach helio- 
graficznych jest jednakowe. G. E . Hale 
doszedł do tych  sam ych wyników, lecz  
drogą zupełnie inną. W iadomo, że zapomocą 
spektroheliografa można fotografować na 
słońcu obłoki gorejącej pary, należące do 
jednego jakiegokolw iek pierwiastka, czyli 
t. zw „flocculi“. Z badań Halea wynika, 
że okres obrotu słońca, wyprowadzony z po
miarów „flocceli" wodoru jest jednakowy  
we w szystkich  szerokościach heliograficz- 
nych; „flacculi" należące do znacznie cięż
szych par, np. wapnia, wykazują przyśpie
szenie równikowe, podobne do przyśpiesze
nia plam i pochodni.

M . B .
(Astr. Nachr.).

Powietrze ciekłe jako doskonały izolator.
Zachowanie się pow ietrza ciekłego w silnem

polu elektrycznem  badał p. Zeeman („N ote  
on the insulating power of lignid air for 
high potentials and on the Kerr electro- 
optic-effect of lignid air“ Phys. Zeitschr. 
1912. Str. 12). Kondensator składający się 
z dwu płyt w odległości wzajemnej 3 m m  
um ieszczony był w naczyniu Dewarowskiem  
napełnionem powietrzem  ciekłem . Mierni
kiem zdolności izolowania danego medyum  
jest wysokość, do jakiej można spotęgować  
napięcie p łyt kondensatora w niem um ie
szczonego, zanim nastąpi rozbrojenie kon
densatora (poprzez owo medyum). Gdy 
w powietrzu w stanie gazowym rozbrojenie 
kondensatora płytow ego o odległości p łyt 
3 m m  następuje wobec napięcia prądu w iel
kości 10 000 TOlt, to w powietrzu ciekłem  
można było napięcie spotęgow ać do 30 000  
volt, a i wobec tego napięcia rozbrojenie 
kondensatora jeszcze nie następowało. N a
pięciu 30 000 yolt pomiędzy płytam i odłe- 
głem i od siebie o 3 m m  odpowiada siła 
elektryczna 30 000 X  — czyli przeszło 90 000

3
volt na cm. Jest to już dość znaczna siła, 
a Zeemann dodaje, że nie jest ona jeszcze  
m aiim um  tego, co można w płynnem  po
w ietrzu osiągnąć. Powietrze ciekłe jest za
tem  bardzo dobrym izolatorem. Dwie j e 
dnakże okoliczności zakłócają ową jego  
zdolność izolowania. Oto popierwsze w  c ie
kłem powietrzii zazwyczaj znajdują się 
drobne kryształy lodu i kawałeczki stałego  
bezwodnika węglowego; te elektryzują się 
w polu elektrycznem  (przez infiuencyę) 
i wędrują ku płytom , ułatwiając w ten  
sposób znacznie rozbrajanie kondensatora. 
Powtóre znajdują się czasem przypadkiem  
w ciekłem  powietrzu bańki gazowe, które 
powodują szybki spadek napięcia p łyt i roz
brojenie kondensatora wśród gwałtow nego  
wzburzenia cieczy. Jeśli tedy chcem y otrzy
mać i utrzym ać w ciekłem  powietrzu w y
sokie napięcie, należy je przedtem starannie 
oczyścić i przeszkodzić prostowaniu baniek  
gazow ych. Możliwość osiągnięcia tak w y 
sokiego napięcia elektrycznego w powietrzu  
ciekłem  tłum aczyć można w następujący  
sposób. Możnaby przyjąć, że powietrze 
ciekłe nie jest wprawdzie bardzo dobrym  
izolatorem, że jednak w pobliżu p ły ty  do
datnio naładowanej powstaje (cieniutka) 
warstwa elektryczności odjemnej a w po
bliżu p ły ty  odjemnej — warstwa elektrycz
ności dodatniej. W takim razie siła elek
tryczna miałaby dużą wartość jedynie mię
dzy p łytą  dodatnią a znajdującą się w jej 
bezpośredniem pobliżu warstwą odjemną, 
albo też między płytą odjemną a odpowie
dnią warstwą dodatnią. Tym czasem  w po
zostałej przestrzeni pomiędzy płytam i siła 
elektryczna m ogłaby być bardzo słabą. 
E w entualności takiej —  choć mało prawdo
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podobieństwa ma za sobą — niemożna zgó- 
ry zupełnie zaprzeczać. A by sprawę roz
strzygnąć, Zeeman badał zachowanie się 
optyczne powietrza ciekłego wobec w yso
kiego napięcia p łyt. Wiadomo, że ciecze 
z natury optycznie izotropowe, okazują 
w silnem polu elektrycznem  własność pod
wójnego załamywania światła (tak z w. zja
wisko Kerra). Okazało się, że i powietrze 
ciekłe znajdujące się  pomiędzy płytam i kon
densatora o napięciu około 30 000 volt na 
3 m m  załamy wało podwójnie św iatło, co jest 
dowodem, że ciecz cała pomiędzy płytam i 
znajdowała się w silnem polu elektrycznem; 
zatem przypuszczenie o powstawaniu wspo
mnianych warstw (powierzchniowych) elek
trycznych w bezpośredniem pobliżu p łyt nie 
ma w  tym  przypadku racyi bytu. Obser
wowane zjawiska uprawniają w edług Zeema- 
na do wniosku, że powietrze ciekłe jest ze 
znacznem przybliżeniem izolatorem dosko
nałym.

D r. J .

Przystosowanie ryb do podłoża a mecha
nizm widzenia. O mechanizmie czynności 
mózgu wiem y bardzo mało. Loeb w ostat
nich czasach zajął się poznaniem mechani
zmu wrażeń przestrzennych. Już Munk za
znaczył, że usunięcie pewnych miejsc w ty l
nym płacie mózgowia wywołuje ślepotę n ie
których części siatkówki. Przypuszczenie 
to  zostało stwierdzone przez późniejsze do
świadczenia z tą jednak różnicą, że miej
scem  odbierania obrazów od siatkówki jest 
nie ty lny  piat, lecz areastriata. Można przy
puszczać, że obraz powstający na siatkówce 
powstaje również na teorze mózgowia. Loeb, 
jako dowód powstawania obrazów w m ózgo
wiu, przytacza oddawna znane fakty biolo
giczne. W iele zwierząt, zwłaszcza ryb, przy
stosowuje, jak wiadomo, swoje ubarwienie, 
a niektóre nawet rysunek do podłoża. Na 
podstawie tych  właśnie znanych faktów7 na
suwa się wniosek, że w mózgowiu powinien 
powstawać obraz widzianych przedmiotów. 
Przystosowanie przedewszystkiem  zależy od 
tworzenia się obrazów na siatkówce; ustaje 
ono, jeżeli zostaną usunięte oczy lub jeżeli 
ośrodek jest nieprzezroczysty. Przystosowa
nie więc polega na przenoszeniu obrazu 
z siatkówki na skórę. N astępnie stw ierdzo
no, że uszkodzenie włókien oraz zwojów  
nerwu wzrokowego w m ózgu działa podo
bnie, jak usunięcie oka. Dowiedziono wre
szcie, że przecięcie włókien nerwu sym pa
tycznego biegnących do komórek barwniko
w ych skóry usuwa również obraz na skórze. 
Otrzymujemy więc następującą drogę tw o
rzenia się obrazów: siatkówka, włókna ner
wu wzrokowego i jego zwoje, włókna ner
wu sym patyęznego i skóra. W iemy jednak,

że na siatkówce powstaje obraz przedmiotu, 
na który patrzym y, następnie, że obraz na 
skórze, jest odbiciem obrazu na siatków ce, 
a więc obraz musi przechodzić przez ośrod
kowe punkty nerwu wzrokowego. Sumner 
wykazał, że niektóre ryby mogą odtwarzać 
na swej skórze n ietylko barwy, lecz naw et 
rysunek podłoża. Musimy przypuścić, że 
każdy punkt obrazu na siatkówce jest pun
ktem drażniącym, który wywołuje w zwoju 
nerwu wzrokowego punkt obrazu, a każdy 
z tych punktów obrazu jest znów punktem  
drażniącym dla włókien nerwu sym patycz
nego, idących do poszczególnych komórek 
barwnikowych skóry. Wobec tego widzenie 
można uważać za pewien rodzaj telefotogra- 
fii, przyczem siatkówka jest stacyą przesy
łającą, ośrodkowy zaś zwój wzrokowy s ta 
cyą odbierającą resp. pośredniczącą.

Cz. St.
(N a tu rw . .Rund.).

Żarówka mówiąca. Wiadomo, na czem  
polega śpiewająca lampa łukowa. Niechaj 
na fig. 1 M  oznacza mikrofon, b bateryę 
galwaniczną której prąd przechodzi przez

(F ig .  1).

mikrofon i zwój spiralny Cj; następnie nie
chaj L  oznacza lampę łukową, B  bateryę 
galwaniczną, której prąd utrzym uje łuk  
św ietlny. Kondensator C  przeszkadza, by 
prąd bateryi B  przechodził też przez zwój 
c2. Gdy mówimy lub śpiewamy do m ikro
fonu M , opór jego elektryczny się zmienia 
odpowiednio do zgęszczenia lub rozrzedzenia 
powietrza, wywołanego przez głos, zatem  
i natężenie prądu płynącego przez mikrofon 
M  i przez zwój cx zmienia się podobnie, te  
zaś wahania prądu przenoszą się przez in- 
dukcyę na zwój c2 i na łuk św ietlny L . 
Kondensator C  nie stanowi dla prądu prze
miennego przeszkody, natomiast cewka dła
wiąca D  nie pozwala, by ów prąd przem ien
ny wywołany przez wahania prądu w M  
przechodził przez bateryę B . W skutek w a
hań prądu łuk świetlny L  raz mocniej, raz 
słabiej świeci; skutkiem  tego i temperatura 
jego ulega wahaniom; te wahania tem pera
tury udzielają się otaczającemu powietrzu: 
powietrze raz się zgęszcza, raz rozrzedza 
w tym  samym zupełnie rytm ie jak pow ie
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trze w pobliżu mikroform M . W ten spo
sób lampa łukow a powtarza to, co się do 
mikroform M  mówi lub śpiewa. Karol Ort 
i Józef R ieger (P hys. Zeitschr. 1912 roku) 
zastąpili łuk św ietlny jasną żarówką o nitce  
m etalowej (Osram) i przekonali się, że i ża
rówka oddaje wiernie g łos powierzony mi
krofonowi M. W przypadku żarówki wa

hania tem peratury nitki metalowej udzio- 
lają się nie otaczającemu powietrzu, —  bod 
nitka się znajduje w próżnej gruszce szkla
nej— ale ścianom szklanym, a dopiero szkło 
wprawia otaczające powietrze w drgania. 
Im jaśniejsze światło żarówki i im cieńsze 
szkło, tem wyraźniejszy jest głos żarówki.

D r. J . S.

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 sierpnia 1912 r.

(W iadom ość Stacyi Centralnej M eteorologicznej przy M uzeum  Przem ysłu i Rolnictwa w W arszawie).

D
zi

eń

Barometr ^ed. 
do 0° i na cięż
kość. 700mm-|-

Temperatura w si. C els
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0-10)
5 3 £ ^  

tn g'

mm

UW AGI

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

i 49,3 48.1 47,3 18,0 25,4 21,3 26,4 15,5 SEs E 4 s3 0 0 0 5 1 —

2 46,9 46,3 45,7 19,8 27,3 24,6 28,5 16,1 SE, SE3 s 2 0 1 07 6 —

3 45,6 45,6 47,8 21,8 30,0 17,9 80,3 17,8 s e 3 sw4 sw8 0 6 0 8 8 0,0 • K 6p.
4 50,1 51,5 50,9 16,3 19,0 20,3 21,7 16,0 SW 3 W4 N2 10 10 5 0,0 •  9 a.

5 50,2 49,1 47,8 16,7 26,0 23,3 27,0 13,9 SE, E4 e3 0 2 0 3 6 —

6 46,7 45,6 46,4 20,6 27,8 19,0 28,2 17,9 sw4 S5 n w 4 9 8 10 5,7 •  K, n.

7 47,3 47,8 45,4 16,7 19,4 21,3 23,4 16,1 n e 3 e4 10 10 7 6,2 •  9 a. < 9 p.

8 41,4 41,0 42,8 20,8 17,7 13,6 25,4 13,5 s e 3 S W j W 5 8 10* 10* 70,1 •  £ a. •  p. n.

9 39 ,2 39,2 41,8 12,8 13,3 12,7 13,7 12,4 sw12 ^ 2 0 n w 5 10* 10 • 10# 55,3 •  a.—p .—n. p.

10 43,3 44,2 44,1 13,0 16,3 15,5 17,4 11 ,« W 8 N W , N W , 10 • 10 6 0,7 •  7 a. •  10 a.

Śre
dnie 46,0 45,8 46,0 17,7 22,2 19,oj 24,2 15,1 4,1 '  5,5 4,3 6,6 8,1 w —

Stan średni barometru za dekadę 1/ 3 (7 r-—|—1 p w.) =  745,9 mm

Temperatura średnia za dekadę: 1/4 (7 i-. [ 1 P-- }~2X9w.)= 19,5 C els.
Suma opadu za dekadę: =  138,0 mm
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dziedziczenia cech naby tych , przez W . R oszkow skiego. — P rof. dr. O. W ilckens. O w ym ieraniu 
wielkich, grup zw ierzęcych, tłum . J .  B . — A kadem ia U m iejętności. — K ronika naukowa.;:— Spostrze
żenia m eteorologiczne.
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