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P A R T E N O G E N E Z A  SZ TU C ZN A .

W numerze dwunastym z roku bieżą
cego Wszechświat zamieścił artykuł p. t. 
„Życie“, będący przekładem odczytu Ja- 
kóba Loeba, wygłoszonego w roku 1911 
w Hamburgu. Główną treść odczytu sta
nowią spostrzeżenia Loeba nad pobudza
niem jaj do rozwoju w sposób sztuczny, 
bez plemnika, i wyciągnięte z tych spo
strzeżeń wnioski. Jako wniosek najdo
nioślejszy Uczony amerykański wypowia
da myśl następującą: „Możemy powie
dzieć, że rozwiązanie zagadki dziedzicze
nia udało się do tego stopnia, że dalszy 
już rozwój odbywać się będzie w zakre
sie czystej cytologii albo też chemii i fi
zyki". Wnioski Loeba sprawiają wraże
nie czegoś bardzo stronnego. Stronność 
taka sprzeciwia się postępowi wiedzy, bo 
wiedza z natury  swojej je s t  wszechstron
na. Żadna teoryą naukowa sama jedna 
nie wyjaśniła całego ustroju świat*, czyż
by chemia z fizyką starczyły do wyja
śnienia życia? Zatem z powodu odczytu 
Loeba o jego dociekaniach nad rozwojem 
jaj, sztucznie wywołanym, niech mi bę

dzie wolno przytoczyć w krótkości cało
kształt wdedzy naszej o sztucznej parte- 
nogenezie.

Już w roku 1886 Tichomiroff od
krył, że wśród jaj jedwabnika, które 
zwyczajnie wymagają zapłodnienia, kie
dy się je trze suknem, następuje rozwój 
partenogenetyczny. Ten sam wynik da
wało zarówno w tamtych dawniejszych 
jak  w nowszych doświadczeniach Ticho* 
mirowa (1902) zanurzanie jaj w zgesz- 
czonym kwasie siarczanym lub solnym. 
W roku 1887 bracia Hertwigowie 2) zna
leźli, że niezapłodnione jaja jeżowca mo
gą się rozwijać pod wpływem czynników 
zewnętrznych. Ryszard Hertwig 3) czy
nił te doświadczenia dalej, od roku 1888 
do 1896 i podał w rozprawach, w któ
rych opisywał zjawiska podziału zacho
dzące w jądrze jaja niezapłodnionego,

: >) D ie kiinstliche P aithenogenese  bei Insek- 
ten (Arehiv f. A uat. u P hys. Suppl. 1886).

2) U eber clie B efm ch tu ag s — und Teilungs- 
vorgange des tic-rischen Eis... (Jenaische Ztschr, 
f. N atnrw . XX).

3) Uber die E n tw ick lung  des unbefrnchteten  
Seeigeleis. F estsch rift fu r C. Gegenbaur. Lipsk, 
1800.
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wpuszczonego do słabego roztworu s try 
chniny. W ostatnich latach uczeni, zwła
szcza amerykańscy: T. Morgan, J. Loeb, 
E. B. Wilson i A. B. Mathews, a także 
z innych narodów tacy jak: Y. Delage, 
Giard, Bataillon, Henneguy, Herbst, W in
kler, Prowazek, Kostanecki, Boveri, Wa- 
siljeff, Schticking, Petrun ■ iewicz v), prze
prowadzali bardzo liczne doświadczenia 
nad sztuczną partenogenezą jaj z najroz
maitszych grup zwierząt: Jeżowców, Me
duz, Osłonie, Pierścienic, Owadów i Ryb; 
oddziaływali przytem na niezapłodniono 
jaja rozmaitemi odczynnikami: chemicz- 
nemi, lizyczńemi i mechanicznemu Oka
zało się, że na rozpoczęcie zjawisk roz
wojowych wpływają roztwory wielu t ru 
cizn, narkotyków i soli, jak: strychnina, 
nikotyna, hyoseyaminn, eter, alkohol, 
chloroform, chlorek wapnia i chlorek ma
gnezu, dalej surowica dyfterytowa, roz
twór cukru trzcinowego, mocznik i wy
ciąg spermy; podobnież działa stężenie 
wody morskiej, w której są jaja, zanu
rzanie ich v/ rozgrzanej wodzie morskiej, 
stosowanie prądu galwanicznego i wstrzą- 
śnienia mechaniczne.

Najwięcej wyników dały doświadcze
nia Loeba 3). Udawało mu się niezapłod- 
nione jaja pierwszego lepszego gatunku 
Jeżowców lub Pierścienic doprowadzić 
do wytworzenia larw'. W następstwie 
dwu lub trzygodzinnego oddziaływania 
na nie chlorkiem magnezu osiągał, na
przykład, rozwinięcie się niezapłodnio- 
nych jaj jeżowrca aż do stadyum swo 
bodnie pływającej blastuli, a wreszcie 
nawet do larwy pluteusowej. Larwy te 
żyły do dziesięciu dni, tylko nie zdołały 
wytwrorzyć szkieletu wapiennego. Otrzy
mywały jednakże i tę zdolność, jeżeli do 
wody morskiej dodawano węglanu wa
pnia. Jaja pewnej pierścienicy (Chaeto- 
pterus) doszły w doświadczeniach Loeba 
aż do stanu larwy trochoforowej. Zdało 
się tedy, że dzięki tym mozolnym i do
wcipnym doświadczeniom wykryto cza

!) L ite ra t, patrz: K orscheit i H eider, Lehrbuch 
der E ntw ick lungsgesch ich te... s tr. 733.

?) W  A m erican Jo u rn a l o f  P h y sio lo g y  I II , 
1899, 1900, 1901.

rodziejską różdżkę, która w niezapłod- 
nionem ja ju  zwierzęcem zdoła bez za
płodnienia obudzić śpiące życie. Świet
nie stwierdzonym zdawał się być pogląd 
mistrza Arystotelesa, że istota każdego 
zwierzęcego gatunku tkwi w jaju, i że 
komórce nasiennej przypisać trzeba je 
dynie pobudkę do rozwoju. Zanim za
stanowimy się nad temi wnioskami, trze
ba pierwej zbliska nieco przyjrzeć się 
wynikom tych doświadczeń.

Istoty wyprodukowane zapomocą sztu
cznej partenogenezy na wielu punktach 
różnią się od zwierząt normalnych, na 
co już i Kathariner ł) zwracał uwagę. 
Ich kulki podzielcze są mniej odporne, 
okazują skłonność albo do rozpadania 
się na kawałki, a z tych w takim razie 
rozwijają się larwy karłowate, albo, prze
ciwnie, do stapiania się w potworne za
rodki—olbrzymy. W partenogenetycznie 
wywołanych larwach ujawniają się nie- 
regularności w szkielecie. To coś, co na
dawało kierunek, co bywało dostarczane 
przez normalne zapłodnienie, i warunko
wało stałe dążenie do celu rozwoju, tego 
wskutek sztucznej partenogenezy zdaje 
się braknąć. Pluteusowe i trocholorowe 
larwy, osiągnięte przez Loeba, stanowią 
najwyższy tryum f partenogenezy sztucz
nej, ale czy są one w samej rzeczy zdol
ne do bytu lub nie, czy ze stadyum lar- 
wry mogą się rozwijać dalej aż do sta
dyum zwierzęcia doskonałego, pozostaje, 
niestety, nierozstrzygnięte. Nic w tem 
dziwnego, gdyż nawet naturalnych larw 
nie udało się dotąd w pracowniach wy
hodować dalej. W każdym razie, w prze
ciwieństwie do powyższych wypadków 
pomyślnych, w których doszło do utwo
rzenia stadyum larwy, je s t  mnóstwo 
mniej pomyślnych albo wcale niepo
myślnych, w których partenogenetyczny 
podział ja ja  już wcześniej się zatrzymał.

Próby wyjaśnienia tych ostatnich ró
żnic dokonał Boveri 2) w swej krytycz
nej ocenie doświadczeń Morgana i W il
sona. Wskazał on, że podczas zapładnia-

ł) W  N atu r und O ffenbarung, 1903, 518.
2) Das P roblem  der B efrucbtung, 39.
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nia jaja obok przybyłej główki sperma- 
tozoidu tworzy się tylko jedna sfera pro
mieni, a potem dopiero z jej podziału 
wynikają dwie astrosfery— bieguny pier
wszego wrzeciona podziełczogo w jaju. 
Według spostrzeżeń dwu pomienionych 
badaczów amerykańskich, w razie p a r t e 
nogenezy sztucznej tych samych jaj pod 
wpływem odczynników Loeba powstaje, 
przeciwnie, zmienna a często i bardzo 
znaczna liczba sfer promienistych, a z nich 
każda ma za punkt środkowy nowo utwo
rzony centrozom. Tylko w wyjątkowo 
szczęśliwych przypadkach — tak sądzi 
Boveri — kiedy, mianowicie, oddzielą się 
tu tylko dwie istotnie czynne sfery pro
mieni, i zajmą miejsce u dwu przeciwle
głych skrajów jądra, może nastąpić pra
widłowy podział jaja. W innych zaś ra
zach wobec wielokrotnych nieprawidło
wych ośrodków, podobnie jak w razie 
patologicznego przepłodnienia (polysper- 
mia), powstaje tylko jedna nieprawidło
wa kupka komórek i ta wkrótce zamiera. 
Czegoś, co nadaje kierunek, co w przy
padku normalnego zapłodnienia zabezpie
cza uformowanie prawidłowego dwubie
gunowego wrzeciona, dopatruje się Bo- 
veri i teraz jeszcze we wprowadzeniu 
spermatozoidu do jaja. Podrzędną przy- 
tem jest rzeczą, czy komórka nasienna 
aktualnie wprowadza w jajo swój własny 
centrozom, czy też protoplazma jaja przez 
chemiczno - fizyczne oddziaływanie jądra 
spermy staje się zdolna do utworzenia 
nowego centrozomu, który potem staje 
obok jądra spermy i, dzieląc się, dostar
cza biegunów wrzeciona. Nam zdaje się, 
że doświadczenia nad sztuczną parleno- 
genezą przemawiają raczej za tym ostat
nim poglądem, mianowicie za tworzeniem 
się nowych centrozomów w jaju. Wobec 
tych doświadczeń zmienia się do pewne
go stopnia sens normalnego zapłodnienia, 
któreśmy wyżej opisali, mając rysunki 
Boverego pod ręką.

Dodajmy tu zresztą jeszcze jedno. Mor
gan x) a jeszcze stanowczej E. B. W il

*) The prodnction ot artifioial astrosferes. 
Arehiv filr E ntw icklungsm echauik, I I I ,  181)0.
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son 1), stosując chlorek magnezu, spo
strzegli i opisali tworzenie się centrozo
mów, jako ośrod ca sfer promienistych, 
w parienogenetycznie rozwijających się 
jajach jeżowca, a niedawno Wilson 2) ró
wnież upewniał, że w bezjądrowych ułam
kach jaj powstają nowre centrozomy. 
Tymczasem Wasiljeff :ł) w doświadcze
niach ze strychniną, nikotyną i hyoscya- 
miną widział, że pierwsze podziały ko
mórkowe odbywają się bez wystąpienia 
centrozomów; ukazywały się one co naj
wyżej dopiero w późniejszych stadyach 
podziału, a tworzyły się z jądrowej ma
teryi komórek. Petrunkiewicz 4) również 
zwalcza opinię o ukazywaniu się praw
dziwych centrozomów w ułamkach bez 
jądra. Gdyby się potwierdziły spostrze
żenia Wasiljewa i Petrunkiewicza, to 
tem więcej mielibyśmy podstawę widzieć 
w centrozomach nie utwory trwałe, lecz 
tylko czasowe pomocy biomechaniczne 
do podziału komórki. Ukazanie się za
tem centrozomu obok jądra spermy, na
wet w normalnem zapłodnieniu jaja z wie
rzęcego, należałoby uważać nie ża przy
czynę podziału komórki, lecz tylko za 
skutek rozpoczęcia się jego. Musieliby
śmy wtedy pojednać się z dawniejszą 
nuklearną teoryą zapłodnienia Oskara 
Hertwiga, i w normalnem zapłodnieniu 
tak samo za jedynie zapładniający pier
wiastek uznać wejście jądra spermy 
w jaje i złączenie się jego z prze ljądrzem 
żeńskiem.

Jest jeszcze inne zagadnienie, nasuwa
jące się ze względu na partenogenezę 
sztuczną, co do którego dotąd nie osią
gnięto zgody, mianowicie zagadnienie re- 
dukcyi chromatyny. Ponieważ w pomie
nionych doświadczeniach była mowa o ja 
jach, które już miały za sobą podziały 
podczas dojrzewania, musimy założyć, że 
w nich jądro posiadało zaledwie pół nor
malnej liczby chromozomów, właściwej

!) Experim ental gtudies o f  cytology, ib. 
1901, X II.

2) W Zoologischcr Anzeiger X X V I, 1904, 
8 —  12 .

:i) W Biologisclier C entralb latt 1902, 758.
4) W  Zoolog. JalirluK her, Suppl. V II, 1901,77.
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gatunkowi. Wyraźnie potwierdził to ró
wnież Wilson, gdyż w podziałowych ko
mórkach partcnogenetycznie rozwijają
cych się jaj jeżowca znalazł zaledwie 18 
chromozomów zamiast 36. Y. Delage 
twierdzi, przeciwnie, że w jego doświad
czeniach ja ja  jeżowca miały przywróconą 
normalną liczbę chromozomów. Wszela
ko Boveri *) oznajmia przeciw Delageo- 
wi, że domniemana ]ego liczba normalna 
(18) według spostrzeżeń jego i Ii. Hert- 
wiga, którzy za liczbę normalną poda
wali 36, je s t  dla owego gatunku właśnie 
liczbą uszczuploną. Musimy tedy przy
jąć z prawdopodobieństwem, że w jajach, 
rozwijających się przez sztuczną parte- 
nogenezę, połowa normalnej liczby chro
mozomów wystarcza do podziału jądra 
rozwijającej się komórki jajowej. Pe- 
trunkiewicz wyraził się (1904) nawet 
w ten sposób, że sztuczna partenogeneza 
tem właśnie istotnie różni się od na tu 
ralnej, że w niej ustala się uszczuplona 
liczba chromozomów.

Przechodzimy teraz do ogólniejszych 
wniosków, które rozmaici badacze w y
ciągnęli ze swych doświadczeń nad sz tu 
czną partenogenezą.

Loeb na mocy swych doświadczeń 
uznał się za uprawnionego do wniosku, 
że ja ja  wielu, a może nawet wszystkich 
zwierząt, mają pewną tendencyę do roz
wijania się partenogenetycznie. Pospo
licie jednak przebieg ten, mniema, zbyt 
je s t  powolny i jajo zamiera, zanim mu 
się powiedzie osiągnąć daleko naprzód 
posunięte stadyum podziału. Dzięki sztu
cznemu pobudzeniu roztworami soli i t. p. 
rozwój ja ja  zostaje przyspieszony, a tak 
udaje mu się osiągnąć cel swój drogą 
partenogenezy. Korschelt zaś i lłeider 2) 
wraz z R. Hertwigiem 3) przechylają się, 
przeciwnie, ku bardziej umiarkowanemu 
poglądowi i sądzą, że przez chemiczno- 
fizyczne podniety w dojrzałem ale je sz 
cze niezapłodnionem ja ju  wytwarza się

W  V erhandl. der physica). - med. Gesel). 
W lirzburg, XXXV, 1902.

2) L ebrbnch  d er vergl. E ntw ic ldungsgesch . 
str. 624.

u)  W Biolog. Z e n tra lb la tt 1903, Na 2 i 3.

taki stosunek części (cytoplazrny i j ą 
dra), jakiego wymaga rozpoczęte się roz
woju zarodkowego, a który normalnie 
osiąga się tylko przez zapłodnienie. Bo- 
yeri sądzi, że w tych zjawiskach sztucz
nej partenogenezy wolno mu dopatrywać 
się potwierdzenia swojej teoryi zapłod
nienia; według niej bowiem dojrzale ja je 
równa się całkowitemu ale jeszcze spo
czywającemu zegarowi, który tylko wy
maga nakręcenia, a zacznie chodzić; klu
czem do nakręcania, v. razie normalnego 
zapłodnienia, je s t  centrozom spermato- 
zoidu, w razie zaś sztucznej partenoge
nezy są nim te chemiczne i fizyczne czyn
niki, które w podobny sposób działają na 
zaródźjaja, jak  tam centrozom. Tichomi- 
roff wreszcie już w roku 1886 wyraził 
pogląd taki: komórka jajowa odpowiada 
na wszelkie działanie zzewnątrz — jakie- 
kolwiekby ono było — zawsze w jeden 
i ten sam, właściwy sobie sposób, mia
nowicie przez rozwój; podobnież dzieje 
się tu, jak z innemi komórkami: komór
ki nerwu ocznego odpowiadają zawsze 
odczuciem światła, komórki włókien mięs
n y c h — ściąganiem się. Myśl to je s t  za
pożyczona z prawa specyficznej energii 
zmysłowej wygłoszonego przez Jana Mul
lera. Ta sama idea przez Y. Delagea Ł) 
została sformułowana w taki sposób, że 
dojrzałe ale jeszcze niezapłodnione jaje 
je s t  w stanie równowagi niestałej; wszel
kie podrażnienie, zakłócając tę równowa
gę, budzi w niem rozwój.

Wyciągnięte przez Loeba wnioski mo
gą sięgać o tyle zadaleko, o ile ' przed
stawiają dążność do partenogenetyczne- 
go rozwoju jako zasadniczą właściwość 
ja ja  zwierzęcego. Wyniki bowiem^owych 
badań wykazały, że partenogeneza sztu
czna rzadko doprowadza do celu normal
nego: wyhodowane stadya podziałowe 
najczęściej giną, zanim staną^sięllarwą. 
Następnie, partenogeneza naturalna u tych 
zwierząt, u których faktycznie zachodzi, 
przez większość zoologów obecnie wcale 
nie je s t  uważana za pierwotny sposób 
rozwoju, ale za późniejsze uproszczenie

L es th eo r ie s  de Ja fe co n d a tio n , 138.
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procesu rozwojowego. Rozmnażanie, się 
przez zapłodnienie i dla nich je s t  zawsze 
stanem normalnym.

Nie powinniśmy zatem przeceniać zdol
ności wielu jaj do rozwoju bez zapłod
nienia pod wpływem podrażnień sztucz
nych. Z drugiej zaś strony niemożna 
go niedoceniać, gdyż łącznie z parteno- 
genezą naturalną dosyć jasno dowodzi 
ono, że w pewnych warunkach jedno j ą 
dro, mianowicie jądro jaja, wystarcza do 
rozpoczęcia rozwoju. Dlatego też główny 
cel połączenia dwu rozmaitych jąder 
w normalnem zapłodnieniu polega widać 
nie na samej tylko pobudce do rozwoju, 
ale też na korzyściach amphimixisu, czyli 
skombinowanego dziedziczenia właściwo
ści rodzicielskich; służy do tego połącze
nie pierwiastków jądrowych z męskiego 
i żeńskiego przedjądrzy we wrzecionie 
segmentacyjnem.

Drugi cel zapłodnienia, mianowicie po
budzenie komórki jajowej do rozwoju, 
jak  dowodzi partenogeneza sztuczna, mo
że być osiągnięty i bez zapładniania, i to 
zapomocą najróżnorodniejszych podniet 
zewnętrznych. Sprawia to rzeczywiście 
wrażenie — według słów Delagea — jak- 
gdyby dojrzale jaje było w stanie równo
wagi niestałej. Wszystko, co tylko za
kłóca tę równowagę, wystarcza, ażeby 
doprowadzić jaje do samorzutnego roz
woju.

Właśnie wskutek tego nastręczała się 
myśl, że to jakieś lizyczno - chemiczne 
procesy, nawet w normalnem zapłodnie
niu, zrządzają rozwój jaja. W ten spo
sób dochodzimy do fizyczno-chemicznych 
teoryj zapłodnienia, które podano w ostat
nich latach. Poprzestajemy tutaj na ry 
sach najniezbędniejszych, tembardziej, że 
teorye obecnie jeszcze nie dojrzały do 
wyrokowania, i muszą się zadawalać dość 
niejasnemi domysłami.

Trzeba odpowiedzieć na pytanie: Co 
w normalnem zapłodnieniu spermatozoid 
wnosi do jaja, że czyni je  zdolnem do 
rozwoju? Morfologiczna teoryą Boverego 
mówi: Spermatozoid dzięki swemu cen- 
trozomowi wnosi do ja ja  nowy ośrodek 
podzielczy. Fizyczno- chemiczne zaś te
orye mówią, przeciwnie: Spermatozoid

wnosi do ja ja  fizyczno-cnemiczne zmiany, 
skutkiem których następuje podział. Dwa 
te zapatrywania same przez sit; nie są 
sobie wrogie, ale się wzajemnie dopeł
niają. Już Carnoy i Biitschli wyrazili 
mniemanie, że centrozomy wskutek che
micznego wpływu zarodzi wzniecają po
dział komórki. Sam Bo” " ! wypowiedział 
myśl, bliżej potem okre.Ś: 'rzez Wil
sona, że spermatozoid przj Ł być mo
że, substancyę chemiczną, która pobudza 
jaje do rozwoju. Rzeczywista sprzecz
ność mięti;: morfologiczną a chemiczno-
fizyczną teoij zapłodnienia powstaje 
dopiero wtedy, kiedy ktoś jednę z nich 
poda za p  łynie m 'ącą w  rtość: tak wła
śnie 7 e się czynić J. Loeb względem 
t ,j ostatniej, niebacząc na rozciągające 
się nad nią mroki. Co do natury zjawisk 
chemiczno-fizycznych, stanowiących pod
stawę zapłodnienia, rozmaite poglądy 
właśnie bardzo się rozchodzą. Loeb, głó
wny szermierz nowej teoryi zapłodnienia, 
sądził początkowo, że złożyć je należy na 
karb zjawisk elektrolitycznych, ponieważ 
spermatozoid wprowadza do ja ja  nowo 
jony metaliczne. Później oświadczył się 
za zdaniem, że działanie spermatozoidu 
sprawia w ja ju  zapewne zmianę stosun
ków osmotycznych. Wilson (1900) wy
powiedział domysł, że niezależnie od ją 
dra spermy, szyjka jej, zawierająca cen- 
trozom, może stanowić prawdopodobne 
siedlisko specyalnej substancyi chemicz
nej, która pobudza jaje do rozwoju. Yves 
Delage wreszcie podał jeszcze prostszą 
chemiczno - fizyczną hypotezę zapłodnie
nia. Według niego jaje dlatego staje się 
zdolnem do zapłodnienia, że w czasie po
działów podczas dojrzewania błona jądra 
jego rozpuszcza się i sok jądrowy roz
chodzi się po zarodzi jaja. Główka sper
my, wciskając się w jaje, dlatego w yra
sta na męskie przedjądrze, że z plazmy 
ja ja  pochłania wodę, a w taki sposób 
odciąga mu część zawartości wody. W tem 
odwodnieniu ja ja  przez jądro spermy De- 
Jage widzi chemiczno-fizyczną przyczynę 
rozpoczęcia podziału w jaju. Zresztą nie 
wyłącza on także specyficznego działania 
soli, jonów metalicznych i t. d., które 
się mogą zawierać w jądrze spermy.
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Już Loeb sądził, że wskutek jego do
świadczeń nad partenogenezą -sztuczną 
kwestyą zapłodnienia została przeniesio
na z dziedziny morfologii w dziedzinę 
chemii fizycznej. Y. Delage zdaje się ró
wnież podzielać ten pogląd, a Maks Ver- 
worn już dawno usiłowrał fizyologiczną 
teoryę zapłodnienia wprowadzić na miej
sce morfologicznej. Niedawno B. Hat- 
schek także podał nową „hypotezę dzie
dziczenia organicznego1' (Lipsk, 1905), 
opartą na zasadzie fizyologiczno chemicz
nej. My wszelako wraz z Boverim je 
steśmy zdania, że śmiała ta myśl nie
zmiernie jeszcze daleka jest od nauko
wego urzeczywistnienia. Boveri wyka
zuje, jakie mnóstwo poszczególnych za
gadnień morfologicznych zawiera się 
w procesie zapłodnienia jaja, w podziale 
jego i rozwoju zarodka, a o fizyczno-.che- 
micznych czynnikach ich jeszcze nic nie 
wiemy. Potem mówi dalej: „Przeniesie
nie kwestyi zapłodnienia do dziedziny 
chemii fizycznej, zgodnie z powyższem, 
ma zmierzać do przypuszczenia, że po
dział komórki sprowadza się do czynni
ków fizyczno-chemicznych. Jak dalecyś- 
my jednak od tego celu, wie każdy, kto 
się tą kwestyą zajmował. Jak daleko 
zaś możemy tu sięgnąć, o tem dziś jesz
cze nie można wydać opinii11.

Zresztą problemat zapłodnienia i dzie
dziczności nie jest problematem jedynie 
morfologicznym. Owszem, fizyologiczna 
strona jego jest rzeczą pierwszą dla zro
zumienia odpowiednich zjawisk morfolo
gicznych. Dwa te rodzaje poglądów, 
morfologiczny i fizyologiczny, muszą się 
wzajemnie wspierać i uzupełniać. Mo
glibyśmy tedy pogląd nasz na znaczenie 
sztucznej partenogenezy dla kwestyi za
płodnienia ująć w następujące zdanie: 
Tomysłowo te doświadczenia wykazały 
istotnie, że kwestyę zapłodnienia badać 
należy nie dotychczasową jedynie drogą 
morfologii, lecz również i zupełnie nową, 
chemiczno-łizyczną, jeżeli osiągnąć chce
my zadowalające zrozumienie istoty za
płodnienia, podziału jaja i za nim idące
go rozwoju zarodka. Ale jakie są te 
chemiczno-fizyczne czynniki, i jak dzia
łają społem, pod względem mechaniki

i teleologii, dla celów owych elementar
nych zjawisk życiowych, o tem na razie 
można ledwie czynić śmiałe domniemy
wania. Zupełnie jednak złudna jest na
dzieja tych, co sądzą, że teraz powiodło 
się wreszcie wytłumaczyć życie w spo
sób jedynie fizyczno-chemiczny. (Die mo
dernę Biologie. B. Wasmann, 1906).

Jeszcze słów kilka.
Uważne zastanowienie się nad całością 

tych zjawisk nie pozwoli nam. tak spie
szyć z wnioskami, jak to Loeb czyni 
w swym odczycie. Nie wolno nam zwła
szcza, na podstawie doświadczeń jego, 
„treści życia", instynktu, a nawet etyki 
całej sprowadzać do okoliczności chemi- 
czno-fizycznych. Loeb lekkomyślnie robi 
olbrzymi skok, pomijając fakt świadomo
ści naszej i cały świat duchowy, który, 
choć ściśle związany w nas z materyą, 
w istocie swojej ma byt samoistny. Loeb 
wdaje .się tu zresztą w dziedzinę nie- 
wchodzącą w zakres jego kompetencyi. 
Postępowanie jego wyjaśnić się daje chy
ba tem tylko, że jest on monistą. Prze
mawiając do mało uświadomionego ogółu, 
apriorystyczne przekonania swoje zbyt 
śmiało narzuca słuchaczom. Jest to me
toda znana już dobrze z popularnych 
rozprawek i odczytów Haeckla. Należa
łoby zatem z odczytu Loeba odtrącić 
wszystkie szersze wnioski i poprzestać 
na tem tylko, o czem jako przyrodnik 
wryrokować ma prawo. Praca jego zy
skałaby na powadze, pozbywając się pre- 
tensyonalnego balastu filozoficznego x).

11. Wierzejsiei.

H E N R Y K  K A D Y I .
W spom nienie pozgonne.

(Dokończenie).

Przystępując do puścizny naukowrej po 
Kadyim, muszę zaznaczyć, że niestety

*) P rzypom inam y tu ta j czytelnikom  naszym  
głos k ry ty cz n y  A rm anda G autiera z racyi tegoż 
sam ego odczytu Loeba, zam ieszczony w  AS 18 
naszego pism a z r. b. (P rzyp. red.).
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bardzo wiele doniosłego znaczenia prac 
nie doczekało się opublikowania z powo
du przedwczesnej śmierci tego znakomi
tego badacza, prac, które były już nie
mal zupełnie do druku przygotowane. 
Puściznę naukową można sprowadzić do 
trzech grup: 1) prace teoretyczne, 2) pra
ce z dziedziny anatomii i histologii — 
słowem morfologiczne, 3) prace z dzie
dziny techniki anatomicznej.

Do pierwszej grupy należą:
1) O potrzebie zasadniczej reformy 

studyów weterynaryi. Lwó v 1890. Na
kładem galic. Tow. Weter. O znaczeniu 
tej rozprawy wspomniano już wyżej (to 
samo po niemiecku).

2) Morfologiczne zasady rozróżniania 
części składowych organizmu. Kosmos. 
Tom XVI, 1891. Zasadnicza myśl tej roz
prawy polega na tern, że konieczne jest 
nietylko dokładne poznanie każdej części 
ciała i każdego narządu pod względem 
anatomicznym, histologicznym i embryo- 
logicznym, ale nadto i wytłumaczenie 
ich przez metodę porównawczą i zrozu
mienie stopnia i kierunku ich zróżnico
wania morfologicznego. Wierny swym 
zapatrywaniom, Kadyi usiłował w każdej 
swej pracy anatomicznej stać na gruncie 
porównawczym.

3) O organizacyi komórki. Krytyczny 
pogląd na nowsze badania o składnikach 
komórek i ostatecznych morfologicznych 
składnikach ustrojów. Kosmos. T. XVII, 
1892.

4) Rozwój i działalność C. K. Szkoły 
Weter. we Lwowie od r. 1881 do 1894. 
Lwów, 1895.

Do drugiej grupy publikacyj nauko- j  

wrych ś. p. Kadyiego należą:
L) O oku kreta pospolitego pod wzglę

dem porównawczo-anatomicznym. Pam. 
Wyd. III. Akad. Urn. w Krakowie. T. IV, 
1878 z 2 tabl. W ważnej tej rozprawie 
badacz nasz wykazuje, wbrew dotychcza
sowym błędnym przypuszczeniom co do 
niezupełnego rozwoju oka kreciego, że 
oko to je s t  doskonale zbudowane, że 
nerw wzrokowy i siatkówka zachowrują 
się tu tak, jak w oczach innych ssaków, 
oraz że oko kreta je s t  wybitnie krótko 
wzroczne. Do ostatniego wmiosku Kadyi

dochodzi na podstawie złożonych obli
czeń z dziedziny optyki.

6) O gruczołach tarczykowych dodat
kowych w okolicy gnykowej. Rozp. Wy- 
dz. III Akad. Um. w Krakowie. Tom VI, 
1879, z i tabl. (To samo po niem. w „Ar- 
chiv. f. Anat. u. Physiol." 1879. W roz
prawie tej Kadyi opisuje poraź pierwszy 
przez siebie odkryte gruczoł ki dodatko
we tarczykowe przedgnykowe ipozagny- 
kowe, wskazujące, że gruczoł tarczyko- 
wy (glandula thyreoidea) ciągnął się pier
wotnie u ssaków na daleko dłuższej prze
strzeni niż to widzimy normalnie, co 
stwierdziły także późniejsze badania cm- 
bryologiczne.

7) Kilka słów o tworzeniu się tak  zw. 
kokonów czyli torebek zawierających 
jaja karakona (Periplaneta orientalis). 
Kosmos. T. IV, 1879-.

8) Kilka przypadków zboczeń układu 
naczyniowego z tabl. Rozpr. Wydz. III 
Akad. Um. w Krakowie. T. VIII, 1881.

9) O naczyniach krwionośnych rdze
nia pacierzowego ludzkiego 42. Str. 129, 
z 10 tabl. chromolit. Pamiętn. Wydz. III 
Akad. Um. w Krakowie. Tom XV, 1888, 
(to samo po niemiecku. Lwów. Nakładem
G. Gubrynowicza i Schmidta, 1889). Jest 
to jedna z najważniejszych rozpraw Ka
dyiego, owoc wieloletnich i niezmiernie 
skrupulatnych badań, wynik mistrzow
skiego zastosowania metody nastrzyki- 
wań naczyń krwionośnych. Dzieło to za
wiera tak szczegółowy i dokładny opis 
krążenia w rdzeniu pacierzowym, że póź
niejsi badacze prawie nic dodać ani spro
stować nie mogli. Kadyi dochodzi do 
wniosku, że naczynia krwionośne rdze
nia, tak tętnicze, jak  i żylne, przenikają 
doń (albo też wybiegają z niego) jako 
naczynia korzonkowe, biegnące wrzdłuż 
przednich i tylnych korzonków nerwów 
rdzeniowych, a przeniknąwszy do rdze
nia, dzielą się na gałązki wstępujące 
i zstępujące, które tworzą rozmaitego 
rodzaju sznury i anastomozy naczynio
we podłużne.

10) Przyczynki do anatomii porównaw
czej zwierząt domowych. 1) Jaki jest 
szczątek zanikłego musculus pronator te- 
res u konia. 2) O powierzchniach stawo
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wych stawu łokciowego. Rozpr. Wydz. 
mat. przyr. Akad. Urn. w Krakowie. Tom 
XXVI, 1892.

11) Os trigonum u konia. Pam. VII 
Zjazdu lek. i przyr. polskich. Lwów, 1895.

12) Einiges uber die Vena basilica 
und die Venen des Oberarmes. Zeitschrift 
f. Anat. u. Entwickl. 1876.

13) Ueber einige Abnormitaten des 
Gefasssystems. Wiener med. Jahrb. 1881.

Do trzeciej grupy publikacyj ś. p. Ka
dyiego należą następujące:

14) O zastosowaniu parafiny do spo
rządzania trwałych preparatów anatomi
cznych. Pam. VII Zjazdu lek. i przyr. 
polskich. Lwów, 1895. Już na VI zjeź- 
dzie lek. i przyr. w Krakowie w roku 
1891 Kadyi przedstawił swą metodę za
stosowania parafiny do napełniania jam, 
których wnętrze ma być okazane po za
suszeniu, np. torebek stawu kolanowego 
lub też narządów miąższowych (płuc, 
wątroby i t. p.) po napełnieniu parafiną 
ich przewodów lub naczyń włosowatych, 
tudzież do napajania parafiną całych na
rządów. Obecnie zastosował metodę swą 
napajania parafiną do przechowywania 
w stanie suchym przekrojów topogra
ficznych. Przekroje, odwodnione w wy
skoku, wkłada się do benzyny, a następ
nie do parafiny roztopionej (w 50 — 60°C), 
przyczem zatrzymują one swą objętość 
pierwotną. Tą drogą Kadyi wykonał cały 
szereg wspaniałych preparatów anato
micznych tak dla muzeum anatomiczne
go Akademii W eterynaryi, ja k  i dla m u
zeum anatomicznego na wydz. lekarskim 
uniwersytetu. Preparaty te są prawdzi
wie misterne, niezwykle pouczające i ogro
mnie trwałe. Mogłyby stanowić ozdobę 
najznakomitszych muzeów anatomicz
nych.

15) Seife ais Einbettungsmasse beim 
Anfertigen mikroskopischer Schnitte. 
Zool. AnzeJger, 1879.

16) O zastosowaniu aldehydu mrów
kowego w zakładzie anatomii opisowej 
uniw. lwowskiego. Polskie Arch. Nauk 
biolog, i lek. Tom I. Lwów, 1901.

17) O barwieniu ośrodków nerwowych 
przy pomocy zaprawy (bejcowania) sola

mi metali ciężkich. Księga pam. uniw. 
lwowskiego, 1900.

18) Metoda barwienia szarej istoty 
mózgu i rdzenia karminem po zaprawie
niu octanem uranowym. Sprawozd. z po
siedź. nauk. w Sekcyi X Zjazdu lek. 
i przyr. we Lwowie, 1907/8.

Jest to znakomita metoda, jakkolwiek 
trudna, ale w ręku takiego artysty  i te
chnika, jakim był Kadyi, wydająca wprost 
imponujące wyniki. Z rdzenia lub m ó
zgu utrwalonego w 5°/0 roztworze wo
dnym aldehydu mrówkowego (12,5°/0 tor- 
maliny) sporządza się skrawki z pomocą 
przyrządu do zamrażania (oraz wielkiego 
mikrotomu Sartoriusa z Getyngi). Skraw
ki w stanie zamrożonym, zwinięte w trąb
kę, wrzuca się do naczynia z 5°/0 roz
tworem aldehydu mrówkowego, w któ
rym się rozprostowują. Z kolei skrawki 
wkłada się do słabego ługu potażowego 
(5 : 1 000) na kilka lub kilkanaście godzin. 
Zmienia się go kilka razy przez odlewa
nie, tak, aby w skrawkach nio pozostało 
śladu aldehydu mrówkowego. Następnie 
przenosi się skrawki do l°/0 roztworu 
octanu uranowego, zawierającego nadto 
1% kw. octowego stężonego. Ażeby osią
gnąć pożądane zabarwienie, t. j. aby in
tensywnie była zabarwiona istota szara, 
a zupełnie niezabarwiona biała, postępuje 
się np. tak: skrawki wyjęte z roztworu 
uranowego wkłada się do słabo alkalicz
nego barwnika karminowego, t. j. pota
żowego roztworu karminu rozcieńczone
go wodą przekroploną lub bardzo słabym 
roztworem wodorotlenku potasowego. Ka
dyi podaje różne jeszcze szczegóły tej 
metody oraz inne sposoby barwienia. Tą 
drogą otrzymane wielkie przekroje przez 
cały np. mózg, o prześlicznem jaskra- 
wem zabarwieniu, w których żywo czer
wona istota szara i całkiem niezabarwio
na istota biała tworzą niedające się opi
sać kontrasty, skrawki takie, odpowied
nio spreparowane i zachowane między 
płytkami szkła lub celoidyny, wyglądają 
jak  obrazy, a Kadyi miał w zakładzie 
swym całą księgę złożoną z tych celoi- 
dynowych kart, na których cały mózg 
rozpatrzony mógł być na skrawkach. 
Jes t to rzecz tak nadzwyczajnego arty-
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zam, że wprost imponuje i zadziwia nie
tylko każdego biologa, ale i profana. Kto 
ogląda tego rodzaju preparaty Kadyiego, 
musi przyznać, że twórca ich był w swo
im rodzaju geniuszem — geniuszem na 
punkcie techniki anatomicznej. Kadyi 
opisał też nowe metody barwienia samej 
istoty białej, nitek osiowych, bez zabar
wienia szarej, a także barwienia neuro- 
glii, wzbogacając tym sposobem technikę 
histologiczną.

19) Ulepszenie masy gutaperchowej 
Teichmanna celem nastrzykiwania naj
drobniejszych naczyń (wspólnie z ucz
niem swym d-rem J. Markowskim). Spra
wozdanie z posiedzeń nauk. X  Zjazdu 
lek. i przyr. polskich we Lwowie 1907/08. 
I  ta metoda należy wprost do znakomi
tych i dała rezultaty, przewyższające 
wszystko, co dotąd posiadała technika 
nastrzykiwań najdrobniejszych naczyń. 
Kadyi używa roztworu gutaperki w dwu
siarczku węgla z zastosowaniem bardzo 
licznych dodatkowych reguł.

Wogóle o wszystkich pracach Kady
iego z dziedziny techniki anatomicznej 
powiedzieć można, że cechowały je: nie
zwykły krytycyzm, nadzwyczajna samo
dzielność myśli, imponująca oryginalność 
w najmniejszych szczegółach i genial- 
ność w pokonywaniu trudności technicz
nych, Charakterystycznem także dla Ka
dyiego było to, że nigdy nic nie czynił 
naoślep i nie próbował bezcelowo, lecz 
każde ulepszenie wr technice lub każdą 
zmianę wprowadzał na podstawie grun
townego przemyślenia danego problematu 
i zrozumienia istoty odpowiednich pro
cesów. Gdy pewne wyniki, empirycznie 
w technice stwierdzone, okazały się do
bre, lecz wytłumaczenia ich nie było, 
Kadyi usiłował sobie stworzyć hypotezę 
i na jej podstawie szukał dróg nowych.

Jako nauczyciel, umiał on zagrzewać 
młodzież do pracy. Z zakładu jego wy
szła spora garść prac naukowych jego 
uczniów; świadczą o tem nazwiska dr. 
W. Wehra, N. Sikorskiego, E. Nestajki, 
d-ra W. Kulczyckiego, d-ra A. Burzyń
skiego, d-ra J. Markowskiego, dra M. 
Pańczyszyna.

Wielka sympatya, jaką cieszył się ś. p.

811

Henryk Kadyi i zrozumienie jego wiel
kich zasług naukowych były przyczyną, 
że zaszczycano go wielu godnościami; 
był on członkiem honorowym i prezesem 
wielu Towarzystw naukowych, a i Aka
demia Umiejętności w Krakowie zaliczyła 
go w poczet swoich członków korespon
dentów.

Cześć wielka pamięci męża niespoży
tych zasług naukowych i obywatelskich!

Jó ze f Nusbaum-Tlilarowicz.

H. LE  CH A TĘLIER. 
Członek Akad. N., profesor Sorbony.

W IED ZA , JE J  IS T O T A , P O Ż Y T E K  
I NAUCZANIE.

(Dokończenie).

Nasze nauczanie w dziale nauk ścisłych 
jest wyłącznie utylitarne; ma ono na celu 
przygotowanie do egzaminów oraz naby
cie wiadomości praktycznych, które słu
sznie czy niesłusznie uważane są za po
żyteczne w życiu. Miejsce przeważające 
zajmuje w tem nauczaniu gromadzenie 
dokumentów. Nauczyciele dyktują bez 
przerwy kursy nieskończone, a uczniowie 
notują je, niezawsze usiłując zrozumieć 
to, co piszą, niekiedy nawet niesłysząc. 
Jest to mechanizacya a outrance. Orga- 
nizacya ta, owoc trądycyj bardzo da
wnych, z trudnością tylko dałaby się 
zmienić. Uniwersytet próbował przed 
kilku laty stworzyć w liceach przygoto
wawcze kursy matematyki, przeznaczone 
wyłącznie na kształcenie czysto nauko
we bez względu na wszelką myśl o egza
minie; wkrótce atoli pod presyą różnych 
interesów kurs ten stał się właśnie kur
sem, na którym przygotowanie do egza
minów idzie najbardziej forsownie.

Nadto, podział nauk na szereg prze
działów zamkniętych przedstawia wiel
kie niebezpieczeństwo. Metoda anality
czna, bardzo pożyteczna w badaniu świa
ta materyalnego, niezbędna nawet do 
poznania jego praw ścisłych, ma za za
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sadę główną rozważanie za każdym ra 
zem jednej tylko strony każdego zjawis
ka, gdy tymczasem zastosowanie metody 
naukowej do zagadnień życia potocznego 
wymaga, przeciwnie, zajęcia się przede- 
wszystkiem ich nieuniknioną złożonością. 
Przesada w uwzględnianiu nauk czystych, 
t. j. nauk analitycznych ma za wynik 
nieunikniony skrzywienie sądu, albowiem 
przyzwyczaja umysł do widzenia jednej 
tylko strony rzeczy i to niezawsze stro
ny najważniejszej.

Przypuśćmy nawet, że nauczanie umie
jętności ścisłych lepiej jest skierowane; 
i wtedy jednak nie wystarczyłoby ono 
do sformowania ducha naukowego. Sama 
doskonałość matematyki, fizyki i chemii 
zmniejsza wartość wychowawczą tych 
nauk. Instynktownie dochodzi się do te
go, że prawa ich przedstawia się w na
uczaniu jako pewnego rodzaju prawdy 
objawione albo idee wrodzone, abstrahu
jąc całkowicie od metody, właściwej tym 
rozmaitym umiejętnościom. Tak np. w ter
modynamice dzisiejszej jakież można zna
leść ślady idei naczelnych, któremi kie
rował się Carnot? Profesorowie w przy
śpieszonych swych kursach nie mają 
czasu zrobić najmniejszej ałuzyi do tych 
idei, a większość nie miała nawet czasu 
na przeczytanie „Rozważań nad mocą 
poruszającą ognia".

Ta doskonałość przedstawia inną jesz
cze niedogodność. W badaniu świata 
materyalnego jesteśmy w czwartej fazie 
odkrycia naukowego, w fazie ustalania 
ostatecznych wzorów algebraicznych, gdy 
tymczasem w zakresie świata moralnego 
nie wykroczyliśmy jeszcze poza dwie 
pierwsze fazy: poszukiwania różnych czyn
ników oraz ich klasyfikacyi wedle sto
pnia ich ważności. Różnym tym celom 
odpowiadają metody także różne. Czegóż 
może nauczyć umiejętność całkowania 
w zakresie sztuki rządzenia ludźmi? Po
dobnież próby zastosowania zasady za
chowania energii do zagadnień socyolo- 
gicznych nie dały wyników zbyt cieka
wych.

A jednak nie trzeba przesadzać w ni- 
czem; jeżeli poznanie nauk ścisłych nie 
jest wystarczające samo przez się, to je 

dnak posiada ono wysoki stopień uży
teczności. Zwrócona należycie nauka ta
ka z pewnością może się przyczynić do 
rozwoju zdolności umysłowych, i dlatego 
powinna wchodzić w skład kultury kla
sycznej zupełnej. Przebywając w ciągłym 
kontakcie ze ścisłemi twierdzeniami ana
lizy i mechaniki, spoutalamy się nieświa
domie z rozumowaniem geometrycznem, 
które jest najdoskonalszą formą sylogi- 
zmu. Przez badanie nauk fizycznych 
i przyrodniczych umysł nabywa znajo
mości metody doświadczalnej i może po
znać filozofię metod mierzenia oraz na
uczyć się roztrząsania przyczyn błędów. 
Jednakże, bądź jak bądź, badanie zapa
chu różnych gazów oraz barwy osadów 
w chemii nigdy nie będzie miało tej war
tości dla ukształcenia naukowego, co 
przeczytanie i analiza kilku stronic „Prób 
krytyki i historyi" lub „Filozofii sztuki" 
Tainea.

Z nauczaniem umiejętności ścisłych 
zestawmy teraz nauczanie humaniorów. 
Nasze stare nauczanie klasyczne z łaciną 
i greką ma tę wielką zaletę, że od dłu
giego szeregu wieków skierowane było 
wyłącznie ku kształtowaniu umysłu, skut
kiem czego metody jego osiągnęły taki 
stojJleń doskonałości, do jakiego długo 
jeszcze nie będą mogły pretendować me
tody nauczania nowoczesne.

Nauczanie humaniorów różni się cał
kowicie od nauczania nauk ścisłych; je 
go zasadą naczelną jest utrzymywanie 
w ciągiem napięciu umysłów młodocia
nych przez ustawiczną wymianę idei 
i uczuć; urzeczywistnia ono jedyną istot
nie skuteczną metodę wychowania, pole
gającą na ścieraniu się i przenikaniu 
wzajemnem dwu inteligencyj.

Nauczyciel, godny tego imienia, nie 
ogranicza się do tego, że każe powtarzać 
deklinacye i koniugacye. języków mart
wych, że ćwiczy tylko pamięć swoich 
uczniów. Zatrzymuje się on na każdym 
fakcie ciekawym, żądając podania jego 
analogij, jego początków i konsekwencyj. 
Wyraz łaciński lub grecki służy mu za 
pretekst do przytoczenia etymologii słów 
francuskich, które odeń pochodzą, do roz
ważenia zmian kolejnych dosłownego



jYo 4 8 WSZECHSWIAT 813

znaczenia tych wyrazów araz uczuć, 
przywiązanych do idei głównej. Wyka
zuje wpływ prądów literackich lub ludo
wych na tworzenie się wyrazów i łączy 
te prądy z odpowiednim stanem społe
czeństwa, z wpływem dworu Wersal
skiego lub z wpływem rozwoju bogactwa, 
wytworzonego przez handel albo prze
mysł.

Albo znowu rysuje, wraz z filozofem 
Janetem, cudowny splot czynów, uczuć 
i reakcyj, będący osnową tragedyi Ra- 
syna; układy tych kół i kółeczek, równie 
skomplikowane, jak w niejednej maszy 
nie, są tem ciekawsze, że ze wszech miar 
podobne do tych, któremi posługujemy 
się w życiu codziennem. Innym jeszcze 
razem, obrawszy tekst royśli jakiegoś 
autora starożytnego, wskazuje, w jaki 
sposób obyczaje i poglądy Greków i Rzy
mian dały początek cywilizacyi i ojczy
źnie francuskiej.

Całe to powiązanie faktów pomiędzy 
sobą stanowi wiedzę par excellence, do 
której odkrywania pociąga się w ton spo
sób uczniów ustawicznie.

Dowody tej wyższości nauczania kla
sycznego otaczają nas ze wszech stron. 
Czyż nie widzimy często zarówno we 
Francyi jak i zagranicą, że adwokaci le
piej spełniają funkcyę publiczne czysto 
techniczne, jalcnp. funkcyę ministra woj
ny lub robót publicznych, aniżeli zawo
dowcy, którzy przecież posiadają wy
kształcenie naukowe nieskończenie wyż
sze; podobnież w interesach finansowo 
przemysłowych osoby z wykształceniem 
czysto klasycznem dają sobie radę ró- 
wnie dobrze, jak inżynierowie, wycho- 
wańcy naszych szkół technicznych.

Zresztą, zdanie to nie jest wyłączną 
własnością francuzów, będących przeciw
nikami reform z roku 1902. W Anglii, 
tym kraju nauczania par excellence za
wodowego, zarysowywa się ruch podob
ny. W jednym z ostatnich numerów 
Engineering, najpoważniejszego czasopi
sma technicznego świata całego, redak
tor naczelny kładzie nacisk na koniecz
ność dla Anglii zreformowania wykształ- ! 
cenią swych inżynierów, jeżeli ma ona 
zachować nadal swą dawną przewagę |

przemysłową. Środkiem proponowanym 
jest dostarczenie przyszłym wodzom prze
mysłu dobrodziejstw nauczania starych 
uniwersytetów w Oksfordzie i Cambridge, 
gdzie się kształcili wszyscy wielcy mę
żowie stanu angielscy. W szkołach te
chnicznych, mówi autor artykułu, uczą 
zapewne żonglowania matematyką, na
dziewają głowę licznemi stronicami ze 
słowników, ale nie dają sposobności do 
rozwinięcia umysłu. Autor ten stawia 
za przykład Cecila Rhodesa, jednego 
z najpopularniejszych bohaterów angiel
skich, który, umierając, zapisał znaczną 
sumę na koszty podróży i utrzymania 
w uniwersytecie oksfordzkim pewnej licz
by młodzieńców z kolonij, którzy kiedyś 
mają pełnić w swym kraju rodzinnym 
funkcyę dyrektorów kopalni lub admini
stratorów politycznych.

W Stanach Zjednoczonych opinia zwra
ca się w tym samym kierunku. Nieda
wno W. Saunders wziął za temat swego 
przemówienia inauguracyjnego w Szkole 
Górniczej w Colorado „Niezbędność kul
tury ogólnej dla wykształcenia inżyńie- 
rów“. Przy tej sposobności przytoczył on 
następujące zdanie Huxleya: „Wykształ
cenie oparte wyłącznie na naukach ści
słych wytwarza pewną deformacyę umy
słową z taką samą pewnością jak i wy
kształcenie wyłącznie literackie. Ciężar 
ładunku nie skompensuje dla statku złe
go układu tego ładunku. Rozpacz mnie 
ogarnia na myśl, że szkoła mogłaby się 
zadowolić wytwarzaniem ludzi — potwo- 
rów“.

Czy wystarcza więc, dla rozwinięcia 
we Francyi ducha naukowego, przywró
cić nasze stare nauczanie klasyczne, prze
chodząc poprostu do porządku nad na
uczaniem nowoczesnem oraz jego uwień
czeniem ostatniem, którem jest reforma 
z roku 1902? To cofnięcie się wstecz 
byłoby już samo przez się wielkim po
stępem; ale jest i coś więcej do uczynie
nia: samo nauczanie klasyczne domaga 
się reformy w dwu ważnych punktach.

Należy, przedewszystkiem, wziąć osta
tecznie za zasadę, że nauczanie średnie 
ma na celu wyłącznie rozwój umysłowy.
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A zatem nauczanie to powinno być 
uwolnione od tale zwanych użyteczności, 
któremi zawalono je od lat kilku: od by- 
gieny, od wiadomości z fizyki przemy
słowej i z chemii przemysłowej. Nie na 
to się uczy chłopców łaciny, żeby księża 
lepiej mogli rozumieć śpiewy liturgiczne 
lub aptekarze oryentować się w napisach 
na flaszkach; podobnieżi wykład geogra
fii nie ma na celu ułatwiania podróży 
i powiększania wypływającej z nich przy
jemności. Tembardziej niema żadnego 
powodu do pozostawiania w programach 
szkoły średniej kwestyi przenoszenia siły 
za pośrednictwem elektryczności, teleio- 
nu, lokomotywy lub aeroplanów. Oto 
jest cel główny, do którego zmierzać po
winny wszystkie usiłowania, a gdy ten 
będzie osiągnięty, inne retormy pójdą 
z największą łatwością.

Reformą najważniejszą byłoby zape
wnienie naukom ścisłym i doświadczal
nym, które też są niezbędne do sformo
wania umysłu, takiego miejsca, do jakie
go mają one prawo. Powinny one być 
uważane za niezbędną część składową 
kultury klasycznej i nie być, jak tego 
chcą mętne dzisiejsze programy sekcyi 
A (łacina - greka), zwykłym dodatkiem, ! 
który poświęca się bez wyrzutu sumie
nia, dodatkiem narzucanym profesorom 
sekcyi nauk ścisłych jak prawdziwe pen
sum sztubackie i odpowiednio do tego 
traktowanym.

W tym celu trzeba się wyzbyć prze
sądu bardzo rozpowszechnionego. Umysł, 
powiadają, nie posiada pojemności nie
ograniczonej; zmuszając go do przyswo
jenia sobie jednoczesnego nauk ścisłych 
i humaniorów, doprowadzilibyśmy do 
przeciążenia: te dwa rodzaje nauczania 
przeszkadzają sobie wzajemnie i pogo
dzić się ze sobą nie dają. Doświadcze
nie uczy, że jest wrprost przeciwnie, al
bowiem wielu bardzo uczonych było za
razem znakomitymi literatami: znajomość 
geometryi nie zaszkodziła bynajmniej 
stylowi Pascala. Nie chodzi, oczywiście, 
o wprowadzenie do nauczania klasyczne
go programów Szkoły politechnicznej; 
wystarczyłoby zachować tylko połowę 
dzisiejszych programów sekcyi A (łaci

na - greka); byłoby to więc zmniejsze
niem ilości materyalu podawanego, ale 
to zmniejszenie byłoby skompensowane 
zupełną zmianą metody.

Oto niektóro z pomiędzy możliwych 
redukcyj:

W zakresie nauk przyrodniczych znieść 
hygienę i zoologię; przenieść geologię do 
geografii, gdzie z geografią fizyczną i po
lityczną wytworzy się tym sposobem ca
łość doskonale powiązana. Zachowrać tyl
ko botanikę ze względu na łatwość, z ja 
ką nadaje się ona do ćwiczeń laborato
ryjnych oraz na możność kontynuowania 
przez uczniów w domu spostrzeżeń i do
świadczeń, któremi zdołano ich zaintere
sować.

W zakresie chemii usunąć chemię or
ganiczną; zbyt wielka złożoność uniemo
żliwia jej badanie doświadczalne, skut
kiem czego nauczanie sprowadza się do 
prostej gry formułek, pozbawionych wszel
kiej wartości kształcącej. Zachować pro
gram chemii mineralnej, zwiększywszy 
liczbę lelccyj w pracowni i tak prowa
dząc te wrykłady, żeby rozwinąć w mło
dzieży zmysł obserwacyjny. Dawać do 
ręki substaneye i pokazywać zjawiska, 
zanim się o nich powie w wykładzie.

W fizyce: usunąć optykę, akustykę, 
magnetyzm, indukcyę elektryczną. Za
chować tylko pracę, ciepło i elektrycz
ność w postaciach najprostszych, zwra
cając naukę całą w kierunku ustalenia 
zasady równoważności. Doświadczenia 
wr pracowmi miałyby za cel główny oswa
janie z metodami pomiarów oraz roztrzą
sanie przyczyn błędów.

W matematyce: usunąć geometryę
w przestrzeni, trygonometryę, teorye 
arytmetyczne, ale rozwinąć jaknajobszer- 
niej prace domowe i zagadnienia, zwięk
szyć dziesięciokrotnie to, co się robi dzi
siaj; w szczególności wyznaczyć miejsce 
naczelne roztrząsaniom, uogólnieniom, 
słowem temu wszystkiemu, co wymaga 
ze strony ucznia wysiłku umysłowego, 
a nie jest zwykłem ćwiczeniem pamię- 
ciowem.

Wreszcie, w celu otrzymania niezbęd
nej ewolucyi metod nauczania oraz dla 
zainteresowania nauczycieli wprowradzić
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do programu egzaminów ostatecznych 
temat piśmienny z zakresu nauk ścisłych, 
podnieść sytuacyę moralną nauczycieli 
przez powierzenie im wykładu wszyst
kich nauk, ażeby zrównać ich z nauczy
cielami literatury i historyi; utworzyć 
specyalną agregacyę dla nauczania kla
sycznego nauk ścisłych, na której wy- 
maganoby nie recytowania artykułów ze 
słowników, ale poprostu znajomości me
tody naukowej.

Jednem słowem, potrzeba, jeżeli chce
my rozwinąć w ojczyznie naszej ducha 
naukowego, uznać za zasadę, że naucza
nie średnie ma za cel główny badanie 
wzajemnych zależności pomiędzy fakta
mi. Historya musi zwracać się głównie 
ku filozofii historyi, gramatyka ku lin
gwistyce, literatura ku krytyce literac
kiej, nauki ścisłe ku filozofii natury, 
przyczem można nie wypowiadać tych 
wyrazów o brzmieniu nieco pretensyo- 
nalnem, mając jednakże wciąż na myśli 
idee, przez nie wyrażane. Należy w dal
szym ciągu badać fakty poszczególne 
w sposób bardzo ścisły, albowiem mó
wienie o zależności pomiędzy faktami 
bez dokładnej ich znajomości byłoby tyl
ko zwykłą paplaniną. Trzeba będzie, jak 
i dotąd, uczyć się słówek, reguł gramaty
cznych, opowiadań historycznych, kształ
tów lądów i mórz, pierwiastków i związ
ków chemicznych, ale nie zatrzymywać 
się na tej prostej dokumentacyi. Nigdy 
nie trzeba pozwalać dziecku na przypusz
czenie, że ambicya jego może ograniczyć 
się poznaniem nagiego faktu. Trzeba 
przynajmniej napocząć te zależności, któ
rych nie można jeszcze rozwinąć w ich 
całokształcie, a skoro tylko okaże się to 
możliwe, należy dołączyć parę ogniw dal
szych w nieskończonym łańcuchu, który 
tworzy się z kolejnego następstwa zja
wisk i ich wzajemnych oddziaływań.

Sposobność do zastosowania tej meto
dy nastręcza się na każdym kroku w na
uczaniu literackiem. Nie trudno znaleść 
tę sposobność i w naukach ścisłych: tak 
np. w chemii — nieopisując nigdy meto
dy preparowania bez uprzedniego zdania 
sprawy z przedsięwziętych zarządzeń; 
w fizyce — niewprowadzając metody po-

| miarów bez roztrząśnięcia stopnia dokła
dności wyników, usuwając wreszcie fak- 

I ty poszczególne, o których niemożna po
wiedzieć nic ciekawego.

Nie każdy, zapewne, może poświęcić 
cztery do sześciu lat życia na nabycie 
tego wyższego wykształcenia; ale dla po
myślności narodu a nawet dla dobra tych, 
dla których nauczanie to jest niedostęp
ne jest rzeczą niezbędną, by pewna licz
ba ich współobywateli mogła z niego 
skorzystać.

Tłum. S. B

Z T O W . P R Z Y JA C IÓ Ł  NAUK 
W  PO Z N A N IU .

Pierwsze po wakacyaoh zebranie wydziału 
przyrodniczego odbyło się o 4 godzinie po
południu we wtorek, dnia 22 października. 
Zagaił je przewodniczący dr. P. Chłapowski 
dłuższem przemówieniem, poczem wytłum a
czył nieobecność kilku członków, którzy 
przyjechać nie mogli; wreszoio odczytał dwa 
listy do Wydziału nadesłane a mianowicie:
1) List d-ra Kłobukowskicgo z Brazylii.
2) List od redakcyi tygodnika ilustrowane
go „Ziemia", wydawanego przez polskie 
Tow. Krajoznawcze w Warszawie, wzywa
jący do abonowania tego pisma i do współ- 
pracownictwa w niem.

Po odczytaniu sprawozdania z ostatniego  
posiedzenia nastąpiły demonsfcraoye nowych  
darów nadesłanych do zbiorów przyrodni
czych. Przedstawiono:

1) Kilka minerałów nadesłanych przez 
p. S. Płotkowiaka z Winiar z tamtejszego 
żwirowiska.

2) Znaczną ilość skamieniałości (kora- 
lów, głowonogów, drzewa), oraz kości i zę
bów zwierząt dyluwialnych ze żwirowiska 
obornickiego, oddanych przez robotnika 
z Obornik.

3) Dwa preparaty mykologiczne konser
wowane od N. N. a mianowicie: a) grzyb 
galaretowaty, pasorzytujący na drzewie, do
tąd nieokreślony; b) śnieć kukurydzową od 
p. Wojciecha Morawskiego.

4) Korę brzozową z Rogalina z krużgan
kami wyrżłobionemi przez kornika.

5) Kilka (8) bardzo rzadkich motyli, zła
panych w Jeżewie i ofiarowanych przez 
d-ra K. Wizego, w osobnem pudełku.

• 6) Dwa wypchane ptaki: a) przepiórkę
samiczkę od p. Jokisza i grubopiętka (Oe-
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dicnemus crepitans), nadesłanego przez p. 
Zbigniewa Morawskiego a zabitego w Zbru- 
d ze wie'.

7) Dwa gniazda ptasio dobrze zachowa
ne a mianowicie gniazdo wilgi, Oriolus gal- 
bula, od p. Oswalda lir. Potockiego z P iąt
kowa i gniazdo sroćze.

Gdy iime okazy nie wymagały dłuższego 
objaśnienia z tego powodu, że nieraz po
dobne już przedstawiano, poraź pierwszy  
dr. P. Chłapowski pokazywał nadesłane kra
jowe gniazda ptasie i dlatego skorzystał 
z okazyi, aby, niemi szczególnie zaintereso
wać słuchaczów. Ostatecznym wnioskiem  
z dłuższego odczytu d-ra Chłapowskiego by
ło, że nauka o gniazdach jest nauką bardzo 
pouczającą i warto przyczyniać się do jej 
rozwoju i rozprzestrzeniania przez odpowied
nie zbiory. Gromadzenie jaj bez gniazd nie 
odpowiada zadaniu zoologa i krajoznawcy, 
a zoologia obecnie coraz więcej zajmuje się 
psychologią zwierząt, a więc ich instynktem, 
zmyślnością i sposobami życia.

Po wykładzie tym  kilku członków w y 
działu obiecało przyczynić się do pomnoże
nia zbiorów gniazd małych ptaszków, zwła
szcza wróblo waty ch i jaskółkowatych, bo 
na większe brak miejsca.

Następnie p. Stanisław Konieczny, apte
karz z Wrześni, odczytał interesujący w y
kład: o roślinach mięsożernych, szczególnie  
owadoźernych. Wykład ten uwzględniał 
najnowsze na tem polu badania, ale nio po
minął i naszych krajowych owadoźernych  
roślin, jak rosiczka (Drosera), tłustosz (Pin- 
guicula) i aldrowandia, która się znajduje 
na jeziorze trzemeszeńskiem. Wykład ton 
wywołał ożywioną dyskusyę.

Następnie rozpatrywano sprawy wydziału  
dotyczące. Jako kandydata na członka po
dano aptekarza p. Fr. Schoena z Poznania.

Kalendarzyk a s t r o n o m i c z n y  na  grudz i eń  r .  b.

Merkury pozostaje niewidoczny.
Wenus świeci jako gwiazda wieczorna, 

i zachodzi na początku miesiąca we 2 go
dziny, a ku końcowi: we 3 godziny po słoń
cu. Planeta zaczyna się podnosić na eklip- 
tyce  i skutkiem tego czas jej świecenia prze
dłuża się, zwłaszcza że jednocześnie Wenus 
oddala się pozornie od słońca.

Mars i Jowisz są niewidoczni.
Saturn góruje wieczorami; widoczny jest  

od zmroku do późnej nocy w gwiazdozbio
rze Barana, który przebiega ruchem wste
cznym. Znajduje się na połudn.-wschód od

Plejad. Fierścień planety jest szeroko roz
warty.

Pełnia 24-go, o 6-ej rano. Przesilenie 
dnia z nocą, czyli moment najniższego sta
nu słońca na ekliptyce, przypada 22-go  
o 6-ej rano.

T. B.

K R O N I K A  N A U K O W A .

Czy temperatura kuli ziemskiej się pod
nosi? Według meteorologów, średnia tem
peratura ostatnich lat wykazuje znaczne 
podniesienie, pomimo że sierpień r. b. nie 
wywierał właściwie tego wrażenia. Uczony  
amerykański, 0 .  R. van Hise z uniwersy
te tu  w Wisconsin dał w roku 1904 ciekawe 
wyjaśnienie tego faktu, nanowo teraz pod
niesione w Scientific-American, a które zdaje 
się być godnem uwagi: Yan Hise przypisuje 
podniesienie średniej temperatury olbrzy
miemu zużyciu węgla w przemyśle i kolo
salnym ilościom bezwodnika węglowego, któ
ry wskutek tego uchodzi w powietrze. We
dług Hisea w roku 1899 ilość spalonego  
węgla wynosiła 723 287 454 tony metryczne  
wobec 511 518 358 w roku 1890. Ten szyb
ki wzrost pozwala przewidzieć w dosyć blis
kiej przyszłości spalanie conajmniej miliarda 
ton rocznie. Skutkiem zawartości 80°/0 w§‘ 
gla w węglu kamiennym ilość ta przedsta
wia blisko 3 miliardy ton bezwodnika w ę
glowego corok wysyłanego w powietrze, 
to jest 0,1233%  całkowitej ilości tego gazu 
w niem się zawierającego. Wystarczyłoby  
zatem 812 lat, dla podwojenia ilości dwu
tlenku węgła w atmosferze. Otóż według  
znanych poglądów Arrheniusa, jeżeli ilość 
bezwodnika węglowego wzrasta 2,5 do 3 ra
zy, temperatura okolic północnych musi 
podnieść się średnio o 8 do 9° i przywraca 
tyni sposobem klimat epoki eoceńskiej. 
W 1624 lat przemiana ta zostałaby doko
nana. Od czasu, kiedy van Hise czynił swo
je obliczenia, zużywanie węgła podwoiło się 
i znacznie przekroczyło miliard ton; obecnie 
nasze powietrze wzbogaca się rocznie o 6 
miliardów ton bezwodnika węglowego. J e 
żeli wyjaśnienia yan Hisea są ścisłe, średnia 
temperatura naszych okolic podnosi się do- 
syć prędko. Byłoby jednak dużo do powie
dzenia o tej hypotezie, którą zaznaczamy 
jedynie jako ciekawą.

H. G.

Bezpośredni pomiar drogi swobodnej czą
steczek gazowych. Metoda, obmyślona w tym  
celu przez I. Francka i G. Hertza, opiera 
się na zasadach następujących: 1) Aby.z  dro-
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gi swobodnej jonów wyciągnąć wnioski, do
tyczące dróg molekuł nienaładowanych, na
leży uczynić zadosyć dwu warunkom: po- 
pierwsze, należy tak urządzić doświadczenie, 
aby nie pozwolić jonom łączyć się z mole
kułami gazowemi obojętnemi, i podrugie, 
trzeba wyrugować wszelki wpływ ładunku 
elektrycznego na liczbę zderzeń, t. j. na 
drogę swobodną. Pierwszy warunek może 
być spełniony, jeżeli zmierzymy pierwszą 
drogę swobodną, jaką przebywa jon natych
miast po utworzeniu się; drugi —■ jeżeli po
większymy dostatecznie prędkość jonów. 
W tym celu autorowie metody posługują 
się dwoma kondensatorami, która można 
w próżni przesuwać jeden względem dru
giego. Kondensator górny urządzony jest 
w sposób następujący: do płytki mosiężnej 
przylepia się płytkę kauczukową grubą na 
0,4 m m , a na niej, jako zbroję drugą, umie
szcza się arkusz folii glinowej. Część środ
kowa tego kondensatora jest przedziurawio
na, przyczem otwór w płytce mosiężnej mie
rzy 5 m m , otwór zaś w płytce kauczuko
wej i w arkuszu glinowym ma 7 milime
trów w średnicy. Otwór w arkuszu glino
wym pokryty jest mnóstwem nitek glino
wych równoległych o średnicy 0,03 mm. 
Drut platynowy sztywny, zwinięty spiral
nie, zespolony z kondensatorem górnym za- 
pomocą podstawek ebonitowych, wchodzi 
w otwór krążka mosiężnego. Drut ten, roz
palony do czerwoności prądem z małej ba- 
teryi, wytwarza na górnej płytce konden
satora jonizaoyę powierzchniową. Konden
sator dolny ma budowę podobną, ale jego 
krążek mosiężny stanowi zarazem elektrodę, 
opatrzoną pierścieniem ochronnym. Próżnię 
wytwarza maszyna Gaedego, ciśnienia zaś 
mierzy się manometrem Mac Leoda. W kon
densatorze górnym wytwarza się różnicę po- 
tencyału V tak, żeby pomiędzy napiętemi 
nitkami przechodziły jony dodatnie, które 
po większej części przebiegają swobodnie tę 
różnicę potencyału V. Natenczas prędkość, 
z jaką ładuje się elektrometr, jest propor- 
cyonalna do liczby jonów, które w jednost
ce czasu uderzają w kondensator dolny, 
a których prędkość odpowiada swobodnie 
przebieżonemu potencyałowi o wartości, ró
wnej przynajmniej V . Skutkiem przybliżo
nej równości V' i V, jony te w przestrzeni 
o polu zerowem pomiędzy dwoma konden
satorami nie ulegają żadnym zderzeniom 
z molekułami gazowemi. Teorya cynetycz-  
ńa gazów pozwala na podstawie zmian w od
ległości pomiędzy kondensatorami, obliczyć 
średnią drogę swobodną cząsteczek gazo
wych.

S. B.
E. g. d. S.

Rozwój płazów w wódzia morskiej. Ist
nieje mniemanie, że woda słona tamuje roz
wój i życie płazów. Ostatnie badania uczo
nego amerykańskiego Pearsea i poprzednie 
obserwacye (z 1906 roku) Bohna i Drzewi- 
nówny modyfikują i uściślają ton pogląd. 
Pearse widział żaby, rozmnażające się do
skonale w zatokach o wodzie prawie równie 
słonej, jak woda oceanu. Ukrywają się ono 
w dziurach, wypełnionych wodą, a wydrą
żonych przaz kraby (Sesarma bidens). W je
dnej takiej dziurze (w zatoce Mani 1 li) prof. 
Pearse odkrył mnóstwo małych kijanek. 
Woda, w której mieszkały, zawierała 26,44 g 
cliiorku sodu (na litr). Bohn i Drzewinówna  
(Bulet. krakow. Akad. nauk. 1906 r.) w y
kazali, że woda morska o słabej koncentra- 
cyi działa pobudzająco na wzrost jaj i roz
wój zarodków i kijanek Rana temporaria 
i R. fusca. Działania to wszakże nie jest  
proporcyonalne do gęstości wody. Istnieje  
pewne optimum =  6 g sali na litr, powy
żej i poniżej tej miary rezultaty są gor
sze; kijanki wykazują opóźuienie w rozwoju. 
Cytowani powyżej obserwatorowio spostrze
gli, że w roztworach gęstszych i rzadszych 
od rozworu optimum otrzymuje się kijanki 
potworne: w razie silniejszej koncentracyi—  
kijanki są cienkie, wązkie, o ogonie wydłu
żonym i wyraźnej wypukłości grzbietowej; 
w drugim przypadku kijanki są krótkie, 
grube, mają gruby i krótki ogon.

(Dane, zestawione z Rev. Seienfc. JSa 10, 2 sem., - 
Cosmos JN& 1413, La science au XX s. Na 115).

N. Al.

Stan „śmierci pozornej" u krabów. L icz
ne. kraby (Brachiura) mają zdolność przy
bierania w pewnych warunkach postaci 
martwych. Zjawisko to może być w y w o 
łane przez podnioty różnych rodzajów, fi
zyczne i chemiczne. Podczas takiego stanu  
krab pozostaje w tem samem położeniu, 
w jakiem zastała go działająca podnieta; 
czasami jedynie skurczą odnóża. Długość  
czasu, podczas którego zwierzę może trwać  
w stanie „śmierci pozornej", bywa różna dla 
różnych krabów. Te gatunki, które umieją 
przytem przystosowywać się do otoczenia,  
pozostają bez ruchu dłużej, od 10 m. do 30 
m., inne znacznie krócej, od 5 m. do 10 m. 
Do pierwszych należą: Eripia, Lambrus, L u 
pa; do drugich: Oarcinus, Portunus, Pachy- 
grapsus i inne. Ma też znaczenie sposób 
życia: nagie gatunki, żyjące na wybrzeżach, 
jak np. Eripia, najdłużej umieją zachowywać  
stan rzeczony; te, które zagrzebują się 
w piasku, znacznie krócej (np. Ilia, Calappa 
i inne) i najkrócej— żyjące w symbiozie (Dro- 
mia). Długość trwania zależy też od cha
rakteru podniety; bardzo silna podnieta wy-
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w o luje zazwyczaj ucieczkę zwierzęcia, słaba 
działa hamująco. Optimum temperatury, 
w której stan ten występuje, jest 15°G; 
w ogólności łatwiej zachodzi w temperatu
rze wyższej. Zwierzęta większe dłużej trwają 
w „śmierci pozornej". Jeżeli podnieta po- 

 ̂ tarza się, wywołuje to początkowo prze

dłużenie stanu pseudomartwoty, po pewnym  
czasie jednak, wpływ jej się urywa. Żadne
go znaczenia nie mają: charakter gruntu, 
otoczenia, naświetlenia, rodzaj niebezpie
czeństwa.

//. R-be.
(Zeitsclir. f. allg. Physiol.).

SPOSTRZEŻENIA METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 listopada 1912 r.

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

D
z

ie
ń Barom etr red. 

do 0° i na cięż
kość. 7 0 0 ,„ m -f

Tem peratura w st. C els
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie 

(0— 10)
5 3 £ -a
3 2 if) g-

mm

UW AGI

7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 p- 9 w. N ajw . Najn. 7 r. 1 p. 9 w. 7 r. 1 P' 9 w.

i i 38 ,9 35,6 34,1 4,0 6,3 3 ,9 7,0 2.4 s4 sw8 s a 1 0 * 10 1 0 * 5,3 •  7 a .-9  a. •  p. •  n.

12 33,5 31,2 3,2 5,1 2 .8 6 ,0 2.5 S E s s e 6 SE, 10 10 1 0 « 5,2 -o -8 p . •  n.

13 33,2 37,6 44,7 2,4 4,4 3.0 4,5 2,0 sw 6 sw 7 SW , 1 0 # 10 6 0 ,5 s 7 a.—9 a

14 45,7 46,4 47,7 2,4 4,5 2,4 5,4 1,4 SE, sw 4 sw, 10 9 7 —

15 4 7 ,G 48,2 47,8 4,1 4,5 4.1 4,6 2,2 SW5 sw 6 W 3 10 10 10 3,5 e  2 p . — 9  p. e - ) f n .

16 48,4 50,0 52,6 0,4 2,6 2.2 4,2 0,1 W4 nw4 W4 10 10 6 0,2 *  11 a . *  12 a.

17 54,5 56,0 58,0 - 0 , 2 0 ,9 0,9 2,5 —1,5 sw 2 w, sw, 1 0 = 10 10 0,1 =  a.

18 58,4 58,1 55,6 0,6 1.9 0 ,0 2,1 - 0 ,1 sw 2 s e 3 SE, 10 10 4 —

19 51,6 49,9 48,1 0 ,0 1,4 1,2 1,7 - 0 , 6 S3 N E, SW, 10 10 9 0 ,0 ■jf 7 a. •  n.

20 44 ,6 44 ,0 42,9 1,0 3,6 3,4 3,9 0,4 sw4 sw5

*

sw12 1 0 S 1 0 . 10 • 3,1 •  7 a. • p . / p . ł n .

Ś re
dnie 4 5 ,6 4 5 ,7 46,2 1,8 3 ,5 2,4 4,2 0,9 3,9 4 ,8 4 ,6 10,0 9,9 8,2 —

Stan średni barometru za dekad? ’ /»  (7 r - —]—1 p ~ (~9 w.) =  745,8 mm

Temperatura średnia za dekadę: ' / 4 (7 r . } 1 P-- )- 2X9w.)= 2,5 CeU.
Sum a opadu za dekadę: =  17,9 mm

T R E Ś ó  N U M E R U . P arten ogen eza  sztuczna, przez R . W ierzojskiego.—H enryk  K adyi, przea  
Józefa  Nusbauraa - H iiarow icza . — H . Lo C hatelier. W iedza , jej isto ta , pożytek  i  nauczanie, tłum - 
S. B .—Z T ow . P rzy jac ió ł N auk  w  P oznan iu .— K alendarzyk astronom iczny na grudzień  r. b., przez 
T. B.—K ronika naukow a.—Spostrzeżen ia  m eteorolog iczne.
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