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Nauka rozdzielała dawniej różne zja
wiska przyrody na oddzielne, ostro od
graniczone gromady, pomiędzy któremi 
nie dostrzegano żadnego związku. Stan 
podobny był we wszystkich gałęziach 
naszych wiadomości, zarówno w fizyce 
jak w biologii.

Odkrycie praw ewolucyi wywołało usu
nięcie z nauk przyrodniczych tych ró
żnic, które dawniej tworzyły nieprzebyte 
przepaści między istotami żyjącemi — 
i dziś jednolity, nieprzerwany łańcuch 
ciągnie się od protoplazmy aż do czło
wieka. Nauka powoli dopełnia brakują
ce ogniwa i zaczynamy zdawać sobie 
sprawę ze zmian, którym podlegały or
ganizmy, komplikujące się z czasem co
raz bardziej.

Fizyka szła drogą podobną, ale jeszcze 
nie doszła do takiej jedności jak biolo
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gia. Pozbyła się ona wprawrdzie teoryi 
fluidów, która była niegdyś dużą przesz
kodą do jej rozkwitu; odkryła ona ró
wnież stosunki, zachodzące pomiędzy ró- 
żnemi siłami, i orzekła, że są one tylko 
różnemi manifestacyami niezniszczalnej, 
jak przypuszczano, energii. Tym spo
sobem zaprowadzono łączność w szere
gach zjawisk fizycznych, prawo bowiem 
zachowania energii jest poprostu wyra
zem ich jedności. Istnieją wszakże dwie 
przeszkody niedozwalające zaprowadze
niu wszędzie tej łączności. Istotnie, fi
zyka utrzymuje zawsze, że istnieje wiel
ka różnica pomiędzy materyą a energią, 
a także między światem rzeczy ważkich 
a nieważkich, zatem pomiędzy materyą 
a eterem. Materya jest tem wszystkiem, 
co ma wagę. Światło, ciepło, elektrycz
ność i wszystkie zjawiska, w eterze za
chodzące, nie dodają nic do wagi ciał 
i z tego powodu zaliczone są do świata 
bardzo różnego od świata materyi. Naj
słynniejsi uczeni spółcześni uważali, że 
ta fundamentalna różnica pomiędzy ma
teryą ważką a światem nieważkim sta
nowi jedno z największych odkryć na
ukowych i jest jedną z podstaw spółcze- 
snej fizyki i chemii.
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Była to istotnie podstawa zasadnicza 
i pozornie niemożliwa do obalenia. Zja
wiska wywołane przemianami nieważkie
go eteru, jak  światło, nie przedstawiały 
żadnej pozornej analogii ze zjawiskami 
odbywającemi się w łonie materyi. Ma- 
terya może zmieniać formę, ale zacho
wuje wobec wszystkich zmian wagę nie
zmienną. Czynniki nieważkie mogą wiel
kie w’ niej wywoływać zmiany, nie wpły
wają one jednak nigdy na jej wagę.

Nauka spółczesna znajduje się tedy 
wobec dualizmu, i to nie jednego. Głosi 
ona bowiem, że materya je s t  zupełnie 
różna od energii i sama przez się nie 
może jej wytwarzać, a także, że nieważ
ki eter je s t  czemś odrębnem od ważkiej 
materyi i wcale z nią nie je s t  spokrew
niony. Siła tych postulatów zdawała się 
zdolną przetrwać wieki. Nowe fakty dą
żą jednak do obalenia obu tych pewni
ków. W artykule niniejszym rozpatry
wać będziemy tylko kwestyę eteru.

Kilku uczonych zwróciło już uwagę na 
ten dualizm rażący i utrudniający wr wy
sokim stopniu objaśnienie niektórych zja
wisk. Larmor użył niedawno analizy 
matematycznej, aby usunąć ten niedają- 
cy się pogodzić dualizm materyi i eteru. 
Jeśli jednak dualizm ów ma zniknąć, to 
tylko doświadczenie będzie zdolne go 
obalić. Otóż, świeżo odkryte zjawiska, 
odnoszące się do powszechnej dysocya- 
cyi materyi, są dość liczne, aby na ich 
zasadzie pokusić się o połączenie tych 
dwu światów, tak głęboko dotychczas 
rozdzielonych.

Zadanie to wydaje się z początku po
nad siły. Trudno istotnie pojąć, w jak i 
sposób substancya materyałna, ważka, 
o wyraźnych zarysach, jak  kamień, lub 
kawałek ołowiu, może być pokrewna 
z czemś tak ruchliwem i subtelnem jak  
promień słoneczny lub iskra elektryczna.

Wiemy jednak, na zasadzie wszystkich 
spostrzeżeń nauki spółczesnej, że zbliża
jąc formy krańcowe jakiegoś szeregu zja
wisk, nie możemy odtworzyć form po
średnich i odkryć analogij ukrytych pod 
różnicami. Węzły, łączące zwierzęta w sze
regu ewolucyi, nie zostały wykryte przez 
porównanie pierwszych zwierząt, które

się zjawiły na świecie, ze zwierzętami 
wyższemi, zamieszkującemi obecnie naszę 
ziemię.

Postępując w fizyce tak jak  w biolo
gii, zobaczymy, że można zbliżyć zjawis
ka tak różne na pozór jak  materya, elek
tryczność i światło. Pakty dozwTalające 
dowieść istnienia świata pośredniego mię
dzy materyą a eterem stają się codzień 
liczniejsze. Trzeba jedynie zająć się ich 
syntezą i objaśnieniem.

Żeby uznać jakąś substancyę za coś 
pośredniego między materyą a eterem, 
trzeba dowieść, że posiada ona cechy po
dobne i różne od tych dwu elementów. 
Naturaliści, spostrzegłszy u małp cechy 
tego właśnie rodzaju, uznali je  za łącz
nik między zwierzętami a człowiekiem. 
Metoda której użyjemy, będzie metodą 
naturalistów, a więc poszukamy cech po
średnich, na których mocy będziemy mo
gli powiedzieć, że dana substancya, przy
pominając jeszcze trochę materyę, już 
nią nie jest, a zbliżając się do eteru, j e 
szcze nim nie jest.

Otóż, produkty demateryalizacyi ma
teryi, to je s t  emisye, wytworzone przez 
czas trwania jej dysocyacyi, są utworzo
ne z substancyj obdarzonych cechami 
pośredniemi między materyą a eterem.

W czem substancyę te straciły cechy 
ciał materyalnych? Przez lat kilka fizy
cy widzieli w emisyach ciał radyoaktyw- 
nych jakieś pyły mniej lub więcej rzad
kie. Niemogąc pozbyć się wyobrażeń 
materyalnych, przypuszczali, że wydzie
lone cząstki są poprostu atomami nała- 
dowanemi elektrycznością, ale zawsze 
utworzonemi jeszcze przez materyę.

Pogląd ten zdawał się być stwierdzo
ny faktem, że emisye radyoaktywne idą 
po większej części w parze z projekcyą 
ciał materyalnych. W rurce Crookesa 
emisya cząstek stałych, wytryskających 
z katody, je s t  tak znaczna, że porównano 
ją  do bombardowania drobniutkiemi po
ciskami. To porwanie cząstek m ateryal
nych daje się zresztą zaobserwować 
w większości zjawisk elektrycznych, mia
nowicie, gdy elektryczność, doprowadzo
na do odpowiedniego potencyału, przebie
ga między dwiema elektrodami. Spek
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troskop odkrywa istotnie zawsze w świe
tle iskier prążki metali, z których zro
bione są elektrody.

Inna jeszcze przyczyna zdawała się 
udowadniać materyalny charakter emisyj. 
Podlegają one mianowicie zboczeniu pod 
wpływem pola magnetycznego. Nie zna
my jednak przypadku, w którymby elek
tryczność mogła się przenosić bez pod 
stawy materyalnej.

Rodzaj ten pyłu materyałnego, z któ
rego przypuszczalnie złożone są emisye 
katodalne i emisye ciał radyoaktywnych, 
przedstawiałby jednak szczególniejsze ce
chy jako ciało materyalne. Nietylko bo
wiem posiadają one zawsze te same ce
chy, niezależnie od ciała podległego dy- 
socyacyi, ale w dodatku nie mają wcale 
własności materyi, z której powstały. 
Jeśli weźmiemy naprzykład metal sód, 
bardzo łatwo podlegający dysocyacyi pod 
wpływem światła, a przytem dający się 
wykrywać, zapomocą spektroskopu, w po
staci śladów, to zobaczymy, że emisye 
wydobywające się w takim przypadku 
nie zawierają ani śladu sodu. Jeśli za
tem emisya ciał podległych dysocyacyi 
jest materyą, to jestto materya pozba
wiona najzupełniej własności ciała, z któ
rego się utworzyła.

Paktów w tym rodzaju zebrało się tak 
dużo, że ilość ich wystarcza do udowod
nienia, iż zarówno w promieniowaniu ka 
todalnem jak  i w radyoaktywności ma
terya przemienia się w coś odrębnego od 
materyi zwykłej, gdyż pozbawionego jej 
własności. Przypuszczamy, że to coś 
wchodzi w skład świata pośredniego mię
dzy materyą a eterem.

Dopóki istnienie tego świata pośred
niego było nieznane, nauka znajdowała 
się wobec faktów, których nie umiała 
zaliczyć do żadne j znanej grupy zjawisk. 
Tak np. przez długi czas fizycy nie wie
dzieli, gdzie umieścić promienie katodal
ne i zaliczali je  to do świata materyi, to 
do świata eteru, jakkolwiek dwa te światy 
tak znacznie różnią się od siebie. Nie 
można zresztą było postąpić inaczej, gdyż 
fizyka ówczesna zaliczała wszystkie zja
wiska do pierwszego albo do drugiego 
świata, a co nie mogło pomieścić się

w jednym, musiało z konieczności być 
zaliczone do drugiego.

W rzeczywistości promienie katodalne 
nie należą do żadnego z tych dwu świa
tów, a wchodzą w zakres nowej dziedzi
ny, pośredniej między materyą a eterem, 
dziedziny pełnej zjawisk dopiero co od
krytych, które zaledwie zaczynamy po
znawać.

Większa część zjawisk fizycznych, jak  
światło, ciepło, elektryczność, odbywa się 
w eterze. Ciążenie powszechne, będące 
podstawą biegu ciał niebieskich i całej 
mechaniki wszechświata, również na 
nim się opiera. Wszystkie poszukiwa
nia teoretyczne nad budową atomów pro
wadzą do przekonania, że eter je s t  ich 
podstawą.

Chociaż o naturze eteru mamy zaled- 
wo pewne przypuszczenia, to jednak 
obecność jego we wszechświecie narzu
cała się oddawna nauce jako pewnik, 
i to w takim stopniu, że niektórzy są 
bardziej przekonani o istnieniu eteru niż 
materyi.

Hypotezą ta wydala się konieczną, gdy 
trzeba było objaśnić szerzenie się siły na 
odległość. Zdawała się zaś stwierdzoną 
doświadczalnie, gdy Presnel dowiódł, że 
światło bieży falami, podobnemi do fal 
szerzących się na powierzchni wody po 
wrzuceniu w nią kamienia. Skoro bo
wiem światło szerzy się ondulacyami, to 
muszą one powstawać w czemś, w ja- 
kiemś środowisku, mianowicie w eterze.

Rola eteru stała się bardzo ważną i nie 
przestała wzrastać razem z postępami 
fizyki. Bez niego większość zjawisk zo
stałaby niewytłumaczona. Bez niego nie 
byłoby ani ciążenia, ani światła, ani elek
tryczności, ani ciepła. Wszechświat był
by cichy i pozbawiony życia, albo obja
wiałby się pod formą, której nie możemy 
obecnie nawet przeczuć.

Gdyby można było zbudować pokój 
szklany i zajzupełniej usunąć z niego 
eter, wówczas ani światło, ani ciepło nie 
mogłyby przenikać do jego środka. Po
kój ten byłby bezwzględnie czarny i za
pewne ciążenie nie działałoby na przed
mioty w nim umieszczone, czyli, że przed
mioty te straciłyby wagę.
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Skoro jednak zechcemy określić wła
sności eteru, wówczas przedstawią się 
nam ogromne trudności. Pochodzi to 
stąd, że tej substancyi niemateryalnej 
nie możemy związać z niczem znanem, 
brakuje nam zatem porównań do jego 
określenia. Wobec zjawisk, nieprzedsta- 
wiających żadnej analogii ze zjawiskami 
zwykle przez nas spostrseganemi, je s te ś 
my jak  głuchy od urodzenia wobec mu
zyki, lub ślepiec wobec barw. Żadne 
wyobrażenie nie byłoby w stanie dać im 
pojęcia o tem, czem jes t  ton lub kolor.

Gdy książki fizyczne powiadają nam, 
że eter je s t  nieważkiem środowiskiem 
napełniającem wszechświat, wówczas wy
obraźnia nasza przedstawia go sobie j a 
ko rodzaj gazu rzadkiego, i z tego powo
du niedającego się zważyć zapomocą 
niedoskonałych naszych środków nauko
wych.

Niestety własności eteru nie pozwalają 
w żaden sposób porównać go do gazu. 
Gazy są bardzo ściśliwe, eter zaś nie po
winien być ściśliwy, jeśli z taką szaloną 
szybkością może przeprowadzać wibracye 
światła.

Jedynie we fluidach idealnych pod 
względem teoretycznym, a jeszcze lepiej 
w ciałach stałych, możemy się dopatrywać 
pewnych podobieństw z eterem, wówczas 
jednak musielibyśmy wyobrazić sobie 
substancyę o szczególniejszych własnoś
ciach. Powinna ona mieć sztywność 
większą od stali, inaczej bowiem nie mo
głaby rozprzestrzeniać drgań świetlnych 
z szybkością 300 000 kilometrów na se
kundę. Jeden z najsławniejszych fizy
ków spółczesnych, lord Kelvin, uważa 
eter za ciało stałe, elastyczne, zapełnia
jące całą przestrzeń.

Eter, uważany jako ciało stałe, obda
rzony je s t  własnościami bardzo dziwne- 
mi, niespotykanemi w niczem innem. Je 
go niezwykła ścisłość musi iść w parze 
z niezmiernie małą gęstością, aby swo- 
jem tarciem nie mógł zwolnić biegu ciał 
niebieskich w przestrzeni.

Hirn wykazał, że gdyby gęstość eteru 
była nawet milion razy mniejsza od gę
stości powietrza, to już wpływałby on 
znacznie na ruchy księżyca. Takie śro

dowisko, pomimo swej słabej gęstości, 
doprowadziłoby jednak bardzo prędko do 
usunięcia atmosfery ziemskiej. Obliczo
no, że gdyby eter miał własności, które 
przyznajemy zwykle gazom, to wskutek 
uderzeń o powierzchnię ciał niebieskich 
pozbawionych atmosfery, jak  księżyc, do
szedłby do temperatury 38 000°.

Ostatecznie, wierzymy dzisiaj, jakkol
wiek to się wydaje niezrozumiałem, że 
eter je s t  ciałem stałem bez gęstości ni 
wagi.

Streściła Z. Joteyko-Rudnicka.

(Dok. nast.).

J E R Z Y  K L E B S .

ZJA W ISK A  P E R Y O D Y C Z N E  R O 
ŚLIN Z W R O T N I K O W Y C H .

(Ciąg dalszy).

G rupa trzecia. Rozwój liści odbywa się se- 
ryam i, po każdej seryi może nastąpię okres 

spokoju.

Rozwój liści i wzrost gałęzi odbywają 
się nie ciągle, lecz bardziej skokowo, 
i, według Volkensa, po skończeniu każdej 
seryi koniecznie następuje okres spokoju. 
Ten sposób rośnięcia zależy, oczywiście, 
od właściwości szczególnych rośliny, po
zostaje jednak jeszcze do zbadania kwe- 
stya, czy okresy spokoju nie mogą być 
mniej lub więcej usunięte przez wpływy 
zewnętrzne. W obrębie tej grupy można 
rozróżnić trzy odrębne stopnie zróżnico
wania:

a) Liście następujących po sobie se- 
ryj mają kształt jednakowy. Przykład: 
Petraea volubilis.

b) Liście w obrębie jednej seryi z po
czątku stopniowo się zwiększają, potem 
zaś zmniejszają się. Theobroma cacao, 
Sterculia macrophylla.

c) Liście każdego pędu są z początku 
liścieniami i dopiero później stają się 
liśćmi prawdziwemi. Litsaea latifolia.
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1) Petraea volubiłis (Verbenaceae). Oś 
pędu tworzy zwykle dwa międzywęźla 
(internodia) i na odpowiednich węzłach 
wydaje po dwa mocne podlugowato-jajo- 
wate liście. U roślin wazonowych w Bui
tenzorgu zimą 1910/11 r. po skończeniu 
wzrostu jednego pędu liściowego mógł 
następować kilkomiesięczny okres spo
koju. Wykazałem, że u innych egzem
plarzy wazonowych spokój zawsze mógł 
być wyłączony przez proste usunięcie 
liści. Zapomocą tego środka, połączone
go z przesadzeniem rośliny doświadczal
nej do grzędy, udało się doprowadzić ją  
od 2-go grudnia do 15 lutego do cztero
krotnego pędu. Kilka z moich roślin do
świadczalnych zabrałem ze sobą do Hei- 
delberga; jedna z nich została posadzona 

• na pagórku 24 czerwca w chwili spoczyn
ku. Pęd wyraźny rozpoczął się 30 czerw
ca. Do 13 października, t. j. w przecią
gu 3|- miesięcy, roślina sześć razy zosta
ła zmuszona do pędu przez to, że czte
rokrotnie usuwano dopiero co wyrosłe 
cztery liście, pozostawiając starsze na ło
dydze. Jesienią roślinę ostrożnie prze
sadzono do nowej ziemi; pęd nastąpił 
natychmiast znowu, następny zaś został 
wywołany usunięciem liści. Po skończe
niu ostatniego pędu, zważając na nie
przyjazną porę roku, pozostawiłem rośli
nę samej sobie. Po miesięcznym spokoju 
20 grudnia nastąpił nowy pęd; zanim jesz
cze rozwinęły się wszystkie liście, obok 
głównego punktu wegetacyjnego powstał 
pęd boczny, który od tej pory rósł nie
przerwanie, utworzył dwa zwykle węzły 
liściowe i wyciągnął się w długą, wąz- 
ką, nieco wijącą się gałąź, która składa 
się obecnie z sześciu międzywęźli. Ostat
nie sześć międzywęźli były bardzo dłu
gie, gdy tymczasem liście pozostały małe 
i odpadały za nąjlżejszem dotknięciem. 
Stara latorośl wydała więc od 30 czerw
ca do 19 stycznia, z miesięcznym spo
czynkiem, dziewięć pędów liści, nowa 
latorośl rosła dalej bez spoczynku, nie- 
wydając wyraźnych pędów.

Czas wzrostu pędów liści latorośli głó
wnej wynosił: 

w lipcu i sierpniu 12 dni
we wrześniu 15 „

w październiku i listopadzie 23 dni 
w grudniu 25 „
W tych pomiarach pierwszy wzrost 

przy podstawie nie je s t  uwzględniony 
i mierzenie zaczynało się od pączka, j e 
żeli wyciągnięcie dawało się zauważyć 
w ciągu 24 godzin.

Dla porównania postawiłem 17 lipca 
w tej samej cieplarni drugą roślinę z Bui
tenzorgu w wazonie, do którego została 
posadzona w początku maja. Miała ona 
na końcu trzy gałęzi, które wydały je 
dna po drugiej pędy. Drugi okres pędu 
nastąpił u tych trzech gałęzi w końcu 
września. Po skończeniu wzrostu ostat
niego pędu 11 października roślina zapa
dła w stan spoczynku, który trwał około 
4-ch miesięcy do 16 lutego. W tedy j e 
dna gałąź rozpoczęła swój trzeci pęd. 
Różnica między temi dwiema roślinami, 
użytemi do doświadczeń, była nadzwy
czaj znaczna, odpowiednio do różnych 
warunków gruntu.

Moje doświadczenia, wykonane w Bui
tenzorgu, co do usuwania okresów spo
koju zapomocą zrywania liści, nie upo
ważniają, zdaniem Volkensa, do wniosku, 
że spokój nie je s t  niezbędny. Bo „po
woływanie się na zjawiska patologiczne 
dla wytłumaczenia zachowania się nor
malnego zawsze je s t  podejrzane". Są
dzę, że żaden fizyolog nie przyzna temu 
zarzutowi najmniejszego znaczenia. Nie 
możemy bowiem w żaden inny sposób 
wytłumaczyć zachowania się „normalne
go", tylko zapomocą doświadczeń. Samo 
przyglądanie się zewnętrzne nie prowa
dzi do żadnego zrozumienia; właśnie 
z dzieła Volkensa widać, że rezultat ogól
ny, do którego on doszedł, jest to zrze
czenie się wszelkiego wytłumaczenia. 
W zasadzie je s t  zupełnie obojętne, czy 
będę poddawał pewną roślinę działaniu 
anormalnie wysokiej lub nizkiej tempe
ratury, czy będę ją narkotyzował meto
dą Johannsena, lub używał ciepłej wody 
według metody Molischa, czy pozbawię 
roślinę liści zapomocą wysuszania albo 
zaciemniania, czy też usunę je  bezpo
średnio. Doświadczenia dowodzą tego, 
czego powinny były dowieść, że okres 
spokoju zależy nietylko od struktury spe
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cyficznej rośliny, lecz jednocześnie i od 
świata zewnętrznego, i że odpowiednio 
do właściwości tego ostatniego następuje 
on lub nie. Według Volkensa należało
by uznać za roślinę normalną Petraea, 
która od lipca do listopada wydała tylko 
dwa pędy. za patologiczne natomiast — 
wszystkie inne, które w tymże czasie 
wrydały po osiem pędów. Z daleko więk- 
szem prawem możnaby było wygłosić 
zdanie odwrotne, jeżeliby wogóle dało 
się coś przez to osiągnąć.

Warto jednak rzeczywiście zastanowić 
się nad tem, jak  należy sobie wyobra
żać stosunek do świata zewnętrznego 
u takiego gatunku roślinnego, jak  Pe
traea, gdyż napewno je s t  on inny, niż 
naprzykład u Terminalia lub Albizzia mo- 
luccana. Pewną wskazówkę w tym wzglę
dzie daje nam zachowanie się pędu bo
cznego, który był dalszym ciągiem głó
wnego, lecz ku memu własnemu zdzi
wieniu rósł dalej, tworząc ciągle nowe 
międzywęźla. Gra tu widocznie rolę zna
ny stosunek między wzrostem liści a wzro
stem samego pędu. Z jakiejś nieznanej 
nam bliżej przyczyny wzrost liści u 
pierwszego pędu był bardzo słaby, liście 
zaś łatwo odpadały. Cały prąd pożywie
nia skierowywał się więc do punktu we
getacyjnego i nie pozwalał mu zapaść 
w spoczynek. W zwykłym wypadku, 
który przedstawia pęd główny, nietylko 
rosnące, lecz i już wyrosłe liście wywie
rają działanie hamujące na wzrost punk
tu wegetacyjnego, odchylają bowiem 
w pierwszym czasie przez swą asymila- 
cyę i transpiracyę prąd soli pożywczych. 
Tem tłumaczyłby się fakt, że usunięcie 
samych tylko najmłodszych wyrosłych 
liści całkowicie wystarcza, ażeby zmusić 
punkt wegetacyjny do wzrostu. Z dru
giej jednak strony usuwanie liści nie jest 
konieczne, jeżeli przypuścimy, że roślina 
znajduje w gruncie obfity pokarm, któ
rego część wystarczająca dochodzi do 
wierzchołka.

2) Theobroma cacao (Sterculiaceae). 
Gatunek ten wydaje według Volkensa 
pędy po 4 — 5 liści. W moich doświad
czeniach powstawało zawsze sześć liści, 
z których pierwszy i ostatni były mniej

sze, niż środkowe, tak, że mamy tu przy
kład zwiększania i zmniejszania się wiel
kości liści w obrębie jednego pędu. We
dług Smitha roślina wydaje na Ceylonie 
pięć pędów w ciągu roku. Volkens wi
dział w Buitenzorgu drzewo, które mię
dzy styczniem a czerwcem wydało kilka 
pędów, zanim 20 czerwrca rozpoczął się 
pęd ogólny; 4 października został stwier
dzony drugi obfity pęd. Moje dwuletnie 
rośliny pochodziły z Buitenzorgu; jedna 
z nich, będąca jeszcze w pędzie, została 
wysadzona 11 lipca. Podaję tu spostrze
żenia nad okresami wzrostu:

1) okres od końca czerwca do 14 lipca,
2) okres od 17 lipca do 7 sierpnia,
3) okres od 7 sierpnia do 15 września,
4) okres od 17 września do 13 paźdz.,
5) okres od 18 paźdz. do 19 listopada.

Od końca czerwca do środka listopada 
(43/4 miesiąca) odbywał się zatem nie
przerwany wzrost, mianowicie, jeżeli 
uwzględnimy, że początek wzrostu liczo
no dopiero od chwili, gdy młody liść 
miał już długość 1 cm. Charakterystycz
ny falowy przebieg następujących po so
bie pędów liściowych był przytem bar
dzo wyraźny. Ledwie przy samym koń
cu jednego pędu liściowego zaczynał się 
powoli ukazywać pęd nowy. 19 listopa
da nastąpił okres spoczynku i trwał do 
6 grudnia. Doświadczeń z usuwaniem 
liści z powodu niepomyślnej pory roku 
nie robiłem. Nowy rozwój liści rozpo
czął się 6 grudnia i trwał do 24 stycz
nia, listki jednakże ciągle usychały, wi
docznie wskutek niedostatecznego odży
wiania się. Tymczasem na miejscu zwąt- 
lałego punktu wegetacyjnego rozwinęły 
się trzy pączki boczne, które od 27 stycznia 
żwawo rosły i do 27 lutego wydały nor
malne pędy. Obciąłem dwie gałęzi; w c ią 
gu kilku dni powstały zalążki nowych 
pączków, pozostała zaś gałąź wydała 4 
marca nowy pęd liści.

Theobroma dowodzi więc, że, pomimo 
wyraźnego wyodrębnienia się pędów, 
w bardzo pomyślnych warunkach gruntu  
nie muszą one wcale być przerywane 
okresami spokoju, oś zaś może przez dłu
gi czas rosnąć dalej.
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3) Sterculia macrophylła (Sterculia- 
ceae). Drzewo to rozpowszechnione na 
całej Jawie, zrzuca według Koordersa 
swe liście na kilka dni przed kwitnię
ciem. Według Volkensa gatunek ten, 
jak  i formy pokrewne, obnaża się wiosną 
i, ja k  się zdaje, wkrótce potem znowu 
okrywa się liśćmi. Dla Sterculia java- 
nica podaje on drugi okres pędu w paź
dzierniku. Liście tego gatunku także po
wstają wyraźnemi pędami. Egzemplarze 
wazonowe w Buitenzorgu można było 
zmusić Yf ciągu zimy przez usuwanie 
liści, połączone z dostarczaniem soli po- 
żywczych, do trzykrotnego pędu. Jedna 
z moich roślin doświadczalnych została 
w początku lipca posadzona w mojej cie
plarni; miała wówczas trzy rozwijające 
się liście i rosła od tego czasu bez przer
wy aż do 11 października, kiedy z po
wodu swej wielkości została usunięta ze 
swego miejsca i przesadzona do wazonu. 
Największy liść miał długość 64 cm i sze
rokość 35,6 cm. Rozwój liści odrazu się 
zatrzymał i już założony liść przestał ro
snąć. Roślina pozostawała od tego czasu 
w spoczynku do 15 lutego, kiedy nastą
pił nowy pęd liści. W czasie nieprzer
wanego wzrostu niemożna było dokład
nie rozróżnić pędów poszczególnych.

Liście rosły:
I —3 liść od początku lipca do 29 lipca,
4—6 liść od 29 lipca do końca sierpnia,
7— 10 liść od początku sierpnia do po

czątku września,
11 — 16 liść od początku września do 

3 października,
I I —17 liść, założony po 11' październi

ka (przesadzenie), nie rósł. dalej.
Widzimy więc, że roślina, której s tar

sze osobniki wydawały w  ogrodzie bui- 
tenzorskim jeden, może dwa pędy, mogła 
być zmuszona zarówno w zimie (Buiten- 
zorg), jak  i w łecie (Heidelberg), do wy
dania częstszych pędów, że w bardzo 
sprzyjających warunkach mogła nawet 
rosnąć bez przerwy w ciągu 3 miesięcy.

4) Litsaea latifolia (Lauraceae). Ga
tunek ten wykazuje najbardziej wyraźne 
zróżnicowanie w obrębie jednego pędu, 
polegające na tem, że na początku po
wstają liście małe, łuskowate, przypomi

nające liścienie, później zaś skórkowate 
liście prawdziwe. Volkens mówi o je- 
dnem drzewie w Buitenzorgu, że raz tyl
ko widział, jak  wydało ono obfity pęd, 
ale nie na wszystkich wierzchołkach ga
łęzi, bo niektóre pozostały w spokoju. 
Na egzemplarzach wazonowych wykona
łem w Buitenzorgu kilka doświadczeń.

Z rozgałęzionego, niewydającego pę
dów egzemplarza usunięto 27 październi
ka 1910 r. liście, 12 listopada wyraźnie 
było widać nowe pączki; rozwój liści od
bywał się do 3 stycznia 1911 r. 11 s ty 
cznia jeszcze raz usunąłem liście; 5 lute
go zjawiły się nowe pączki. Druga ro
ślina, wydająca pędy, zakończyła swój 
wzrost 2 grudnia; po usunięciu liści uka
zały się 3 stycznia pączki, rozwój liści 
odbywał się do końca obserwacyi (7 lu
tego). Już z tych doświadczeń wynikało, 
że pęd postępował bardzo powoli i że po 
usunięciu liści upływało około 3-ch ty 
godni, zanim się dał zauważyć wzrost 
nowy.

Jedna z roślin buitenzorskich została 
wysadzona w końcu czerwca; 8 lipca po
częły się ukazywać pączki, wzrost trwał 
do 2-go sierpnia. 2-go sierpnia zostały 
usunięte młode, dopiero co wyrosłe liście 
głównego pędu. 8-go sierpnia ukazał się 
na wierzchołku nowy pączek i rósł do 
19-go września. Znowu usunięto sześć 
nowych liści; pączek zaczął rosnąć około 
30-go września i wzrost trwał do 8-go 
listopada. Od początku lipca do począt
ku listopada (4 miesiące) roślina wydała 
trzy pędy, pozorny okres spoczynku wy
nosił około 8 — 11 dni. W ciągu tego 
okresu odbywało się założenie i pierw
szy wzrost liści. Wreszcie pozostawiłem 
roślinę sobie samej; okres spokoju trwał 
do środka grudnia. Wówczas pączek 
wierzchołkowy znowu zaczął rosnąć i rósł 
do 8-go lutego, pączki zaś boczne rosły 
do 18-go lutego.

Cztery ostatnio opisane gatunki, zna
cznie różniące się między sobą co do 
zróżnicowania morfologicznego, są bez
sprzecznie charakterystycznemi przedsta
wicielami roślin zwrotnikowych z wyraź
nie peryodyczną zmianą okresów wzro
stu i spokoju. Według niektórych, co
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prawda bardzo niedokładnych świadectw, 
kilka z tych gatunków w ciągu roku mają 
1 — 2 krótkich okresów pędu. Dopiero 
doświadczenia z raałemi egzemplarzami 
dają nam możność poznać trochę bliżej 
siły, zawierające się w strukturach spe- 
cylicznych tych gatunków. Mogły one, 
jak  Theobroma, Sterculia, rosnąć nie
przerwanie przez kilka miesięcy, dopóki 
warunki zewnętrzne pozostawały bardzo 
pomyślne, lub dopóki, jak  u Petraea, 
oprócz tego usuwanie najmłodszych liści 
przeszkadzało nastąpieniu spoczynku. Tyl
ko u Litsaea, wskutek powolnego roz
woju pączków, jest, jak  się zdaje, konie
czny okres spoczynku 8 — 11 dni. 
Wszystkie gatunki w ciągu naszej nie
przyjaznej zimy przebyły pewien okres 
spoczynku, ponieważ doświadczenia w 
tym czasie także nie były robione.

Jeżeli chcemy wyrobić sobie pojęcie 
o szczególności tych roślin w porówna
niu z innemi grupami, to można powie
dzieć, że pęd i pierwszy czas istnienia 
dopiero co wyrosłych liści działają ha
mująco na punkt wegetacyjny osi głó
wnej. Hypotetycznie można wytłumaczyć 
to hamowanie niedostateczną ilością soli 
pożywczych. Działanie hamujące może 
być usunięte albo przez obfite użyźnie
nie gruntu (Theobroma, Sterculia), albo 
przez połączenie takiego użyźnienia z po
zbawieniem rośliny tylko co powstałych 
liści (Petraea, Litsaea). Najsilniejszem 
działanie hamujące je s t  u Litsaea, gdyż 
tu idzie ono tak  daleko, że wpływa na
wet na rozwój pędu następnego, tak, iż 
z początku powstają liścienie, które 
możemy z Goeblem uważać za rezultat 
zahamowania rozwoju. Próba usunięcia 
także i tego zahamowania, jak  się to 
udało Goeblowi, jeszcze nie mogła być 
zrobiona.

Lecz istnieją rośliny zwrotnikowe, co 
do których wytłumaczenie to nie w ystar
cza, u których przyczyną hamowania, 
prowadzącego do spoczynku, są inne, do
tąd nieznane zjawiska. Już pierwej wska
załem Amherstia nobilis, która chociaż 
rośnie przez cały rok, jednak je j gałąź, 
po skończeniu wzrostu, calemi miesiąca
mi pozostaje w stanie spokoju i nawet

przez usunięcie liści nie może być zmu
szona do wzrostu. Pewna liczba takich 
roślin je s t  też i w buitenzorskim ogro
dzie; przytoczę jeszcze Dipterocarpus lit- 
toralis, u którego zmierzyłem 5 grudnia 
pączek jednej gałęzi. Pozostał on bez 
zmiany do 8 lutego (koniec obserwacyi), 
chociaż 5 grudnia usunąłem cztery pierw
sze liście, 15 zaś grudnia dwanaście na
stępnych, wielkich. U Dipterocarpus Dy- 
eri usunąłem 5 grudnia liście z gałęzi, 
pozostającej w spoczynku, i ledwie 8 lu
tego zauważyłem pierwszy wyraźny wzrost 
pączka. Pewne wyjaśnienie co do za
chowania się tych gatunków względem 
świata zewnętrznego można znaleźć tyl
ko zapomocą doświadczeń z egzempla
rzami młodemi. Okres spoczynku je s t  
tu, być może, ściślej związany ze s truk
turą specyficzną — nic pewnego jednak 
o tein nie wiemy. Spostrzeżenia Volken- 
sa, aczkolwiek bardzo cenne, gdyż opi
suje on zachowanie się wielu roślin 
w Buitenzorgu, nie dają żadnej odpowie
dzi na zadane przeze mnie pytania, Vol- 
kens znalazł tylko trzy gatunki, wyda
jące pędy nieperyodycznie: Albizzia mo- 
luccana, Filicium decipiens i Morinda ci- 
trifolia. Druga grupa wydaje pędy na 
poszczególnych gałęziach w ciągu całego 
roku, ja k  Amherstia nobilis i inne. Trze
cia, bardzo liczna grupa, wydaje pędy 
na wszystkich gałęziach raz do roku, 
czwarta (Terminalia catappa, Sterculia 
javanica) — najczęściej dwa razy, Ficus 
fulva do trzech razy. Nasuwa się pyta
nie, ja k  długo trwa okres wzrostu je
dnej określonej gałęzi od początku otwie
rania się pączka aż do końca wszelkiego 
wzrostu? Volkens podaje listę obserwo
wanych przez siebie roślin; według niej 
okres pędu wynosi:

kilkanaście godzin u Amherstia nobilis, 
kilka dni u Gnetum Gnemon, 
tydzień u Acer niveum,
8—io dni u Sterculia laevis,
l 1/ ,—21/, tygodnia u Sterculia jayanica,
3 tygodnie u Dillenia aurea,
4 „ u Pangium edule,
6 „ u Schizolobium excelsum,
więcej niż dwa miesiące u Memecylon 

oligoneurum.
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Stosunkowo długi okres, około dwu 
miesięcy, Vołkens zauważył jeszcze u Ho- 
pea Plerri, Dryanobalanops i Shorea pi- 
nanga. Wyjąwszy te przypadki, wynika 
według Vołkensa, „że, ogólnie biorąc, doj
rzewanie młodego pędu wymaga mniej 
więcej tyleż czasu pod zwrotnikami, jak 
i u nas".

Ten wniosek ogólny wzbudza wielkie 
wątpliwości, ponieważ spostrzeżenia nie 
były dostatecznie ścisłe, ażeby na ich 
podstawie można było określić rzeczy
wisty czas trwania pędu, i stosowały się 
do małej tylko odsetki roślin zwrotniko
wych.

Co do punktu pierwszego, to Volkens 
notował widocznie początek pędu wów
czas, gdy widział wyraźnie bez pomia
rów młode, rozwijające się liście. Pierw
szy, najczęściej bardzo powolny okres 
wzrostu nie został przez Yolkensa uwzględ
niony; pomijam przy tem zupełnie jeszcze 
powolniej upływający okres zakładania 
się liści, który możnaby było prześledzić 
jedynie zapomocą mikroskopu. Mogę tyl
ko skontrolować spostrzeżenia Volkensa 
na tych wsławionych od czasu badań 
Treuba roślinach, które „wysypują11 ja
koby swe liście w ciągu jednej nocy. 
Polega to na złudzeniu, najbardziej zro
zumiałem u Brownea coccinea, ponieważ 
rosnące liście pozostają tu długo w nie
znacznych pączkach, po których pęknię
ciu stają się odrazu widoczne.

Podaję tu moje pomiary dla Amher- 
stia i Brownea:

Amherstia nobilis
P oczątek  D ługość K oniec , 0zas
pom iaru pędu w c m  w zrostu ^du**

14 X I 2,5 3 X II  19 dni
3 X II 5,7 23 X II 20 „

Czas trwania pędu wynosi więc nie 
godziny, lecz tygodnie; w rzeczywistości 
jest on jeszcze dłuższy, gdyż nie doko
nywałem spostrzeżeń nad pierwszym 
wzrostem pączków.

Brownea coccinea
P oczątek  D ługość Koniec Czas
pom iaru pędu w  c m  w zrostu

19 X I 0,7 16 X II  27 dni
4 X II 0,6 12 I  39 „

Tu, u Brownea, przeprowadziłem po
miary na mniejszych pączkach, niż 
u Amherstia, wtenczas, gdy stawały się 
one w następne dnie dłuższe o jeden mi
limetr. Drugi pączek mierzyłem jeszcze 
wcześniej; ażeby mógł wyróść od 0,4 cm 
do 0,6 cm  wymagał on 10 dni, tak, że 
jego okres wzrostu wynosił najmniej 49 
dni. Podczas głównego okresu wzrostu 
liście rzeczywiście rosły stosunkowo pręd
ko. U Brownea jak i u Amherstia, za
uważyłem jako masimum 14 cm  przyro
stu w ciągu 24 godzin — liczba nadzwy
czaj wysoka według mych doświadczeń 
w porównaniu z innemi dwuliściennemi 
drzewami zwrotnikowymi.

Lecz jeżeli czas trwania pędu, który 
Volkens podaje dla wielu drzew, praw
dopodobnie jest w wielu razach zakrótki, 
pozostaje mimo to wskazany przez niego 
fakt, że pęd odbywa się w ciągu okre
ślonych czasów, po których następuje 
okres spokoju. Ale niemożna na tej pod
stawie wnioskować, że większość drzew 
zachowuje się w takiż sposób. Nie chcę 
tu wchodzić w rozpatrywanie wyżej opi
sanych jednoliściennych palm, banano
wych, drzew paprociowych i t. d., lecz 
ograniczę się dwuliściennemi roślinami 
drzewiastemi, u których w Buitenzorgu 
zapomocą pomiarów kontrolowałem wzrost 
jednej określonej gałęzi. Wzrost roślin 
uważanych dostrzegłem wr początku li
stopada, pomiary zaś rozpocząłem nieco 
później. Przytaczam tylko te rośliny, 
których galezi znajdowały się w pełnym 
pędzie i pozostawały w nim po skończe
niu pomiarów w lutym; podaję w tabeli 
czas rzeczywistego pomiaru (str. 860).

Z przytoczonych gatunków trzy były 
hodowane w Heidelbergu jako młode ro
śliny: Picus geocarpa, Scaevola sericea 
i Albizzia stipulata. Dwa pierwsze rosły 
nieprzerwanie, ostatni miał tylko krótki 
okres spoczynku w zimie. W każdym 
razie wszystkie inne gatunki także miały 
daleko dłuższy wzrost, niż większość ga
tunków, obserwowanych przez Yolkensa. 
Przytem należy jednak zwrócić uwagę 
na jeden punkt.

Oznaczyłem w tabeli gwiazdką te drze
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Me N azw a rośliny Rodzina W zrost mierzono
od

Czas 
trw an ia  

w dniach

1 W orm sia p teropoda D illeniaceae 23 XI 14 II 83
2* D iJlenia ovata » 28 XI — 14 II 78
3 Albizzia stipn la ta Legum inosae 28 XI — 14 II 78
4 F icus geocarpa Moraoeae 2 XII — 14 II 74
5* H ep tap leu rum  farinosum A raliaceae 28 XI — 6 II 70
6* P terosperm um  sem isag-ittatum Sterculiaceae 9 XII — 14 II 67
7* „ m acrocarpuin n 9 XII — 14 II 67
8 Sc,aevola sericea Goodeniaceae 5 XII — 9 II 66
9* Cerbera odollam Apocynaceae 7 XII — 8 II 63

10* H ibiscus tiliaceus M alvaceae 8 xri — 8 !ll 62
11* W endlandia pan icu la ta R ubiaceae 9 XII — 8|II 61
12* Cerbera lao taria Apocynaoeae 7 XII — 6| II 61
13 K uran ta  P lum ieri V erbenaceae 12 XII — 6HI 56
14 C aryophyllus arom atica M yrtaceae 13 XII — 8 II 55
15* T abernaem ontana sphaerocarpa A pócynaceae 17 XII — 8 II 53
16* C hionanthus m ontana G entianaceae 17 XII — 8 II 53
17 S onneratia  acida Sonneratiaceae 19 XII — 9 II 52
18* Leucosyke cap ite lla ta U rticaceae 19 XII — 8 II 51
19 Cassia g lauca Legum inosae 21 XII — 8,11 49
20 Solanum  grandiflorum Solanaceae 22 XII — 8i II 48
21 Sancbezia nobilis A canthaceae 24X11 — 9 II 47
22 A calypha H am ilton iana Euphorbiaceae 241X11 — 8 II 46
23 Caesalpinia pulcherrim a Legum inosae 24|X1I — 8 II 46
24 H onckenya iicifolia Tiliaceae 24|XII 8 II 46

wa, u których zbadane przeze mnie pę
dy wychodziły z podstawy lub dolnej 
części pnia. Badałem te właśnie pędy 
głównie dlatego, ż.e były one daleko do
godniejsze do wykonywania pomiarów, 
niż pędy, znajdujące się w górze, i, po- 
zatem, lepiej, jak się zdawało, odżywia
ne. Volkens zaznacza także, że te pędy 
bazalne, które on nazywa odroślami wo- 
dnemi, rosną bujniej i mają obfitsze 
ulistnienie; liście tych pędów też dłużej 
pozostają na drzewie, niż liście pędów 
górnych. Opuszcza jednak wszelką pró
bę skorzystania z tej różnicy w celu roz
wiązania zagadnienia ogólnego, gdyż jest 
zanadto opanowany przez pogląd, że pęd 
zależy jedynie od natury dziedzicznej. 
Lecz w żadnym razie niemożna przypu
ścić, że pędy bazalne mają inne własno
ści dziedziczne, niż pędy górne. Należy 
raczej zachowanie się pierwszych uwa
żać za bezpośredni dowód działania świata 
zewnętrznego. Pędy te pozostają w naj
bardziej ścislem połączeniu z systema- 
tem korzeni, pobierającym wodę i sole 
pożywcze, czerpią one wprost ze źródła, 
gdy tymczasem górne są daleko bardziej 
oddalone i muszą się dzielić temi sub- 
stancyami z setkami innych.

Te stosunki, nieulegające żadnej wąt

pliwości, potwierdzają tylko to, co wy
nikało z moich doświadczeń z egzempla
rzami młodemi. Rosły one nieprzerwa
nie całemi miesiącami, gdy pędy roślin 
starszych pozostawały w Buitenzorgu 
w spoczynku przez kilka miesięcy. Mo
jem zdaniem, wytłumaczyć to można tyl
ko, przyjmując, że warunki wzrostu nie 
mogą w ciągu całego roku być optymal
ne dla takich drzew starszych. Tempe
ratura, wilgotność i światło, o ile wiemy, 
nie są w Buitenzorgu tak zmienne, aże
by można było je uznać za jedynie roz
strzygające czynniki; przeto pozostaje 
tylko broniony przeze mnie pogląd, że 
wpływ decydujący okazuje tutaj zawar
tość soli pożywczych w gruncie. Nie mo
że też być przypadkowym fakt, że wła
śnie drzewa dwuliścienne wykazują pod 
zwrotnikami tę rzeczywiście dziwną zmia
nę okresów spokoju i pędu, nie zaś ro
snące tam palmy, bananowe, drzewa pa
prociowe, dwuliścienne krzewy i t. d. 
Przeciwnie, zrozumiemy to z łatwością, 
gdy z jednej strony zważymy, że grunt, 
np. w Buitenzorgu, nie zawiera wcale 
jakichś nieprzebranych zapasów soli po
żywczych i że w każdym razie pień mo
że przeprowadzić z tego tylko ograniczo
ną ilość, z drugiej zaś strony uwzględ
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nimy tę okoliczność, że każde starsze 
drzewo posiada setki i tysiące gałęzi, 
które muszą walczyć pomiędzy 5obą o tę 
dochodzącą do nich ograniczoną ilość soli 
pożywczych. Volkens wskazuje żyzny 
grunt Tjibodasy, rzekomo przeczący mo
im poglądom. Otóż, popierwsze, prawie 
wcale nie jesteśmy zoryentowani co do 
tego, jak się tam pędy odbywają. Vol- 
kens podaje czas pędu dla paru drzew, 
jak Acer niveum, Altingia excelsa, lecz 
jak długo trwa on, jak się często powta
rza, niewiadomo. Podrugie zwracałem 
już uwagę na to, że w lesie dziewiczym, 
wobec ogromnej liczby roślin rosnących, 
musi się zawiązać bardzo zawzięta wal
ka konkurencyjna o sole pożywcze.

W rzeczywistości kwestya gruntu jest 
nadzwyczaj złożona; nawet w naszych 
okolicach grunt chowa w sobie jeszcze 
wiele nierozwiązanych zagadnień, o ileż 
bardziej pod zwrotnikami. Tu chodzi 
nietylko o ilość poszczególnych soli po
żywczych, lecz także o stosunek ich ilo
ści między sobą, o wpływ budowy fizy
cznej gruntu, dalej o bakterye i grzyby, 
wywołujące gnicie i rozkład, o produkty 
wydzielania korzeni i, wreszcie, o wza
jemne działanie roślin, rosnących obok 
siebie. Trzeba tylko pomyśleć o tem, że 
potężne drzewo, znajdujące się w pełnym 
pędzie, musi wskutek tego w krótkim 
czasie zmienić grunt w swojem otocze
niu. To zaś nietylko wpływa powoli na 
nie samo, lecz wywiera również znaczny 
wpływ i na pęd drzew, rosnących obok. 
Przypominam o tem tylko dlatego, żeby 
dowieść, że wnioski Schimpera, Volken- 
sa i innych o niezależności peryodycz- 
ności od klimatu pozbawione są wszel
kiej pewnej podstawy, ponieważ uwzględ
nili oni jedynie tylko temperaturę i wil
gotność, nie zwrócili natomiast żadnej 
uwagi na zmieniającą się naturę gruntu.

Stanowczy wpływ świata zewnętrznego 
na peryodyczność uwidocznia się także 
i w inny jaskrawy sposób u roślin, po
chodzących z wyraźnie peryodycznego 
klimatu. Spostrzeżenia Schimpera zro
bione były prawie wyłącznie nad Lakie
rni roślinami, lecz i część drzew, zbada
nych przez Yolkensa, należy do tejże ka-

tegoryi. Bez kwestyi, stosunki są tu bar
dziej zawikłane, niż u miejscowych ga
tunków buitenzorskich, gdyż może tu 
grać pewną rolę działanie wtórne, któ
rego wcale niemożna skontrolować bez 
badań specyalnych. Czy jednak takie 
działanie istnieje, czy nie, nie usuwa to 
w żadnym razie faktu, że rośliny takie 
ulegają w swem życiu wpływowi klimatu 
stosunkowo jednostajnego. Zgodnie z 
Schimperem, na podstawie daleko obfit
szego materyału, wykazałem, że rośliny, 
pochodzące z peryodycznego klimatu 
Chin, Japonii, Ameryki północnej i Euro
py południowej wydają pędy w ciągu zi
my, tak, że drzewo jako całość nie za
pada w spoczynek. Rośliny z niektórych, 
co prawda nielicznych gatunków, zacho
wywały się tak, jakgdyby się znajdowały 
latem w swej ojczyźnie. Jeden z gatun
ków Buxus — tak zw. „drzewa palmowe- 
go“—(B. sempervirens czy jakiś gatunek 
pokrewny) rósł i kwitł obficie w Buiten
zorgu, jeszcze zaś lepiej w Tjibodasie. 
Kasztan japoński oraz Eriobotrya japo- 
nica miały w Tjibodasie zimą normalne 
ulistnienie, kwitły i wydawały owoce. 
Lecz u większości uwidoczniała się ce
cha, którą szczególnie podkreślił Schim
per: niejednostajne zachowanie się gałęzi 
jednego drzewa, z których jedne wydają 
pędy w tym samym czasie, gdy inne po
zostają w spokoju. Volkens poczynił od
powiednie spostrzeżenia, z których szcze
gólnie ciekawe odnoszą się do jednego 
z gatunków Zizyphus. Mojego dowodze
nia, że musi tu chodzić o wpływ klima
tu, Volkens bliżej nie rozpatruje. Mówi 
on o takich drzewach: „Peryodyczność 
nie jest w nich stłumiona, lecz tylko jak
by odsunięta z pnia, ponieważ odosobnił 
się tu każdy poszczególny pączek". Jest 
to wyłącznie opis faktu; zagadnienie, ja
kie przyczyny wywołują tak uderzające 
zachowanie się, zostaje tu tylko zasło
nięte, lecz nie rozwiązane. Zagadnienie 
to w stosunkowo najprostszej formie na
potykamy u Tectona grandis, która w mło
dych egzemplarzach może wydawać pędy 
zarówno zimą, jak latem. Drzewa star
sze pozostają na Jawie wschodniej w okre
sie spokoju przez czas suszy, latem, wy



862 WSZECHSWIAT J\6 51

dają zaś pędy na wszystkich gałęziach 
w porze deszczów, zimą. Dwa drzewa, 
które ściśle kontrolowałem w Buitenzor- 
gu przez zimę 1910/11 r., uwidoczniły ró
wnież zjawisko odosobnienia się gałęzi. 
Obok gałęzi, wydających pędy, znajdo
wały się nagie, pozostające w spoczyn
ku. Dlaczego właściwie roślina pozostaje 
częściowo w spoczynku o takiej porze, 
kiedy jej natura „dziedziczna" powinna- 
by była ją zmusić do wydawania pędów? 
Może to być jedynie tylko skutkiem 
zmienionego klimatu. Jawa zachodnia ró 
żni się od Jawy wschodniej głównie zna
cznie większą wilgotnością w lecie. Z mo
ich doświadczeń co do hodowania Tecto- 
na wynika, że bardzo długo trwająca 
znaczna zawartość wody w gruncie ha
muje wzrost korzeni. Ponieważ z dru
giej strony asymilacya odbywa się bez 
żadnych przeszkód, przeto może powstać 
na poszczególnych gałęziach dyspropor- 
cya pomiędzy tworzącemi się wciąż nie
przerwanie związkami organicznemi, 
szczególnie węglowodanami, a stosunko
wo zamałym dopływem soli pożywczych 
mineralnych, wskutek czego następuje 
wówczas okres spokoju. Czy rzecz tak 
się ma w rzeczywistości, czy też nie, sa
mego faktu rozstrzygającego wpływu 
klimatu niemożna, w każdym razie, od
rzucać tak łatwo, jak to czyni Volkens.

W związku z temi zjawiskami Volkens 
porusza także kwestyę aklimatyzacyi; 
stosownie do swoich poglądów zaprzecza, 
ażeby mogła ona kiedykolwiek stłumić 
peryodyczność; „przekształca ją tylko za
wsze". Nie sądzę, żeby zagadnienie, o któ
re tu chodzi, zostało przez to wyjaśnio
ne. Chciałbym ze swej strony zbadać, 
co należy rozumieć przez aldimatyzacyę 
i czego się można po niej spodziewać.

Tłum. J. Oziębłowski.
(Dok. nast.).

O D P O W I E D Ź .

W Ar° 46 W szechświata ukazała się recen- 
zya przełożonej przez nas książki prof. Lo-

vea: „Zasady rachunku różniczkowego i cał- 
kow ego“. R ecenzent odmawia książce w szel
kiej wartości; argum enty jednak, które przy
tacza, są tak jaskrawo niezgodne z prawdą, 
a zarazem wykazują taką nieznajomość rze
czy, że należałoby pominąć recenzyę m il
czeniem , gdyby nie fakt, że ukazała się 
w poważnem czasopiśmie. To jedno sk ło
niło nas do skreślenia niniejszej odpowiedzi, 
przyczem , oczywiście, nie mamy zamiaru 
wszczynać polemiki z p. recenzentem; ohoe- 
my tylko ustalić prawdę dla wiadomości 
czytelników  W szechświata.

Najpierw zwrócimy uwagę na drobny, ale 
charakterystyczny szczegół: recenzent pisze 
stale: „książka prof. Lowego" (przez to).
Ciekawa rzecz, co pom yśleliby czytelnicy  
W szechświata, gdyby autor jakiegoś arty
kułu nazywał Ostwalda stale Ochwaldem, 
albo Kundta— Kunzem? A przecież A ugust 
Love jest uczonym niemniejszej sławy od 
tam tych. Przejdźmy teraz do zarzutów re
cenzenta.

1) Książka „nie jest wykładem zasad 
rachunku różniczkowego i całkowego, ale—  
nauką m echanicznego różniczkowania i cał
kowania funkcyi".

Twierdzenie tak krzycząco niezgodne 
z prawdą, że trudno pojąć, w jaki sposób 
podobny zarzut mógł w ogóle powstać. Love 
każde nowe pojęcie wysnuwa stopniowo 
z przykładów elem entarnych, wyjaśnia szcze
gółow o również na przykładach, następnie 
wskazuje, jak się je stosuje do całego sze
regu zagadnień geom etrycznych, m echanicz
nych i fizycznych.

2) Czytelnik „osiągnie bardzo niejasne 
pojęcie o pochodnej danej funkcyi, nie bę
dzie zaś miał żadnego wyobrażenia o różnicz
ce tej funkcyi i o związku, jaki zachodzi 
między różniczką funkcyi a jej pochodną1*.

Pojęcie pochodnej, jako miary wzniesienia 
(term inu „wzniesienie s ię“, który nam za
rzuca recenzent, nie używam y) krzywej 
i miary prędkości w punkcie, zostało szcze
gółow o przygotowane na przykładach para
boli i spadku ciał (str. 9 —  15), następnie 
rozpatrzone raz jeszcze ogólnie z punktu  
widzenia analizy i zdefiniowane (str. 19— 21), 
poczem następują przykłady zastosowań te- 
go pojęcia. Co dotyczę różniczek, autor 
angielski rzeczywiście nie wspomina o nich  
wcale, co stanowi p o w a ż n ą  z a l e t ę  jego  
książki. Pojęcie pochodnej, jako granicy pe
wnego stosunku, jest proste, jasne i nigdy  
trudności początkującem u nie sprawia, nato
miast w ytworzenie j a s n e g o  p o j ę c i a  r ó ż n i 
c z k i  jest rzeczą bardzo trudną, a w kursie 
elem entarnym  może nawet wcale osiągnąć 
się nie daje, szczególnie, gdy chodzi o różniczki 
rzędu drugiego, na które wciąż m usielibyś
my natrafiać w zastosowaniach. Dość w spo
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mnieć o zajadłych sporach, które przez pa- 
tę  wieków toczyli o to pojęcie pierwszorzęd
ni uczeni i filozofowie. Słusznie też peda
gogowie, którzy nie chcą wprowadzać za
m ętu w głowach, obawiają się, by ich ucz
niowie nie uważali różniczki za „bardzo mały 
kawałeczek drutu“, jak ów fizyk, o którym  
opowiada Feliks Klein. Toteż np. we Fran- 
cyi, gdzie od kilkudziesięciu lat wykładają 
rachunek nieskończonostkowy (na poziomie 
uniw ersytetów  rossyjskich) w najwyższych  
klasach szkół średnich, a więc posiadają bo
gate w tym  kierunku doświadczenie, nowe 
programy żądają, by pojęcie różniczki wpro
wadzano dopiero po dokładnem poznaniu ra
chunku pochodnych (por. referat P. Appella, 
sprawozdawcy komisyi programowej). D o
dajmy, że operowanie różniczkami, jakkol
wiek dogodne w zastosowaniach, np. do fi
zyki, nie jest niezbędne, szczególnie w za
stosowaniach elementarnych, na których po
przestać musi czy to uczeń szkoły średniej, 
czy przyrodnik, przystępujący dopiero do 
nauki rachunku różniczkowego.

3) W szystkie figury są wykonane po
bieżnie, niedbale i bez najmniejszych szcze
gółów co do liter i liczb.

Jest to znów twierdzenie tak bezwzględ
nie mijające się z prawdą, że pozostaje chy
ba odesłać czytelnika do książki samej.

4) Należało podać dokładne wykresy kil
ku złożonych funkcyj, aby dać uczniowi 
wzór, jak ma wykresy wykonywać, a zara
zem unikać wykresów „na oko i od ręki“.

Uczeń, który na prostych przykładach 
pojął metodę spółrzędny^ch i w klasach młod
szych nauczony był wogóle kreślenia, daje 
sobie łatw o radę z kreśleniem krzywych 
w yższych rzędów, ponieważ nie natrafia tu 
na żadne nowe i zasadnicze trudności, o czem 
w ie dobrze każdy, kto miał sposobność tego 
rodzaju naukę przez kilka lat prowadzić. 
Co dotyczę wykresów „na oko i od ręki“, 
to każdy technik, fizyk i wogóle przyrod
nik, a tembardziej każdy matematyk wie, 
jak bardzo są one pożyteczne dla pierwsze
go, tym czasowego zoryentowania się w prze
biegu pewnego zjawiska, czy we właściwo
ściach danej funkcyi.

5) „Niema wyraźnego i dokładnego sfor
mułowania określenia pochodnej44.

Na str. 21 pochodna (po uprzednich obja
śnieniach i przykładach) została określona

jako granica stosunku - gdy A x  dąży
• A  X

do zera.
6) „Nie w ytłum aczono dostatecznie, iż 

pochodna funkcyi danej jest również funk
cyą tej samej zmiennej niezależnej".

Na str. 21 autor wyjaśnia to na przykła
dzie funkcyi y  —  cc2.

7) „Niezrozumiałe jest dla początkujące-
dy

go zastrzeżenie, że symbol — -r~~ me jest
a x

ilorazem.
„Na str. 35 autor bez żadnego w yjaśnie

nia pisze: 
d y  d y  d z 1 d z
d x  d z ' d x  /  d z \  d x

Czyli, że autor, wbrew powyższemu zastrze-
d y  . d z

żemu, uważał symbole — —  i —-—  jako
Oj  Z  C l X

ułamki, na których w ykonyw ał działania". 
d i)

Ze —~ — nie jest ilorazem lecz jednoli
ci x

tym , że tak powiemy, symbolem, jest ró
wnie trudne do zrozumienia, jak to, że log x  
nie jest iloczynem  log przez x .

Co do drugiego zarzutu, jest on najpierw  
niezgodny z prawdą. Na str. 33 został do- 

d y  d y  d z
wiedziony wzór

d x  d z ' d x
d  2 /  ĆL X

na str. 34 wzór — ;—  =  1. Pow tó- 
d x  d y

re twierdzenie, jakoby zacytow any przez re
cenzenta ustęp dowodził operowania sym bo

lem Jako ułamkiem, świadczy tylko
O j  X

o tem, że recenzent sam słabo operuje po- 
chodnemi.

8) Uzasadniając reguły różniczkowania 
Love „obywał się bez twierdzeń posiłko
wych o granicach, lecz spostrzegłszy się, że 
dowodzenia jego nie są dostatecznie ścisłe, 
uznał za stosowne umieścić powyżej w spo
mniane twierdzenia w dodatkach1*.

Pomijamy ton protekcyonalny, w jakim  
recenzent mówi o uczonym tej miary co 
Love. Można a priori powiedzieć, że Love  
miał poważne powody, dla których w ten  
sposób postąpił, powody zresztą zrozumiałe 
dla każdego pedagoga. Podanie ścisłej, ab
strakcyjnej teoryi (czy to będzie teorya 
granic, czy inna jakakolwiek) jest bezcelo
we, dopóki czytelnik nie odczuwa i nie ro
zumie jej znaczenia praktycznego i koniecz
ności. Stąd lepiej jest w początkowym  w y
kładzie oprzeć się na intuicyi, z tym  jednak  
warunkiem, że się później do tego zagadnie
nia powróci i poda dowód prawdziwie śc i
sły. Tak właśnie postąpił Love, jako w y 
trawny pedagog, w m yśl zasady, która prze
bija z każdej strony jego dziełka, a którą 
świetnie wyraził F . Klein: „wissenschaftlich  
unterrichten kann nur heissen, den Men- 
schen dahin briugen, dass er wissenschaftlich  
denkt, nicht aber ihm mit einer kalten, 
wissenschaftlich aufgeputzten System atik ins 
Gesicht springen".
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9) C zytelnik nie zrozumie, „dlaczego  
w celu wykonania całkowania m usimy daną 
funkcyę /(a?) pom nożyć przez sym bol d x t 
nieposiadający, na m ocy zastrzeżeń, żadnego 
konkretnego znaczenia".

Sądzimy, że czyteln ik  jako tako uważnyr 
nietylko nie zrozumie, dlaczego m ielibyśm y  
w całkowaniu m nożyć f ( x )  przez d x ,  ale 
wogóle nie zada sobie takiego pytania. Cał- 
kg funkcyi f ( x )  L ove określił, jako taką 
funkcyę zmiennej x,  której pochodna równa 
się /(® ); nazywam y tg nową funkcyę całką

i oznaczamy sym bolem  j  f  (x ) dx.  Rzecz

jasna, że w sym bolu tym  niema żadnego 
iloczynu, że jest to jednolity sym bol, tak  
samo zupełnie, jak np. w sym bolu arc tg x  
nie mamy wcale iloczynu jakiegoś „ tg “ 
przez x.  Możnaby co najwyżej mówić o do
godności lub niedogodności użytego sym 
bolu. (Przepraszamy czyteln ików  W szech
świata, że zmuszeni jesteśm y tłum aczyć rze
czy, znaue każdemu początkującem u studen
towi m atem atyki).

10) „W kraczanie w dziedzinę mechaniki, 
fizyki, chemii i elektrotechniki należy uwa
żać za zbyteczne w wykładzie zasad rachun
ku nieskończonostkowego", ponieważ profe
sor nie może przewidzieć zakresu zastoso
wań tego rachunku i nie może być autory
tetem  w tylu  przedm iotach specyalnych.

Najpierw sprostowanie faktyrczne: L ove  
nigdzie nie mówi o elektrotechnice, lecz je 
dynie o kilku najbardziej elem entarnych za
gadnieniach z teoryi elektryczności, wyma
gających zastosowania rachunku różniczko
wego. Powtóre, widoczne tu  jest zapozna
wanie celów elem entarnego w ykładu m ate
m atyki. N a tej samej zasadzie należałoby  
w nauczaniu arytm etyki poprzestać na za 
gadnieniach teoretycznych , nieporuszając 
woale zastosowań jej do życia codziennego, 
w wykładzie zaś algebry nie mówić nic  
o układaniu równań. Chodzi o to tylko, by  
zastosowania tej czy innej dy-scypliny ma
tem atycznej były  odpowiednio dobrane, że 
by były pouczające i istotn ie ważne. A prio
ri jest oczy-wiste, że do uczynienia takiego  
wyboru był jakby stworzony L ove, który  
sam jest autorytetem  w dziedzinie m echa
niki i w ieloletnim  profesorem fizyki m ate
m atycznej, a zarazem niezm iernie doświad
czonym pedagogiem .

11) „Dlaczego, nareszcie, działanie ca ł
kowania oznaczamy zapomocą wydłużonej 
litery S?“

W odpowiedzi pozwolim y zapytać, czy ra
chunek całkowy u ległby jakiejkolwiek zm ia
nie, gdybyśm y zamiast przyjętego sym bolu  
użyli innego? W ycieczki historyczne w kur
sie początkowym  są zbyteczne. Autor po
minął tę kw estyę z całą świadomością rze

czy, podobnie jak każdy niezrutynizowany  
nauczyciel fizyki pominie w analogicznym  
przypadku budowę etym ologiczną słowa „fi
zyka".

To są nasze odpowiedzi na poszczególne 
zarzuty. Odpowiedzi te pod 1 i 8 mo
gą być dla czytelnika niejasne, gdyż kate
gorycznem u twierdzeniu jednej strony prze
ciwstawia się kategoryczne twierdzenie dru
giej. Wobec tego uważamy za konieczne 
uzupełnić naszę odpowiedź paru opiniami, 
których zużytkowanie zostało nam uprzej
mie dozwolone.

Prof. Wł. Natanson zadowolonym jest z uka
zania się w przekładzie polskim tej „w y
bornej książeczki, jak to Panowie słusznie 
w przedmowie powiadają". Zapytany, co 
sądzi o recenzyi we W szeohświecie, odpisuje, 
że nie czytał jej i nie ma w tej chwili cza
su z nią się zapoznać, dodaje jednak: „w y
daje mi się a priori rzeczą mało prawdopo
dobną, ażeby uczony tak wysokiej miary, 
prof. A . E. H. Love, autor znakom itego  
dzieła o teoryi sprężystości, badacz znany 
z prac analitycznych głębokich i przepięk
nie wykończonych, ażeby taki pisarz miał 
popełnić jaskrawe błędy lub niedopatrzenia 
w elementarnym wykładzie rachunku infi- 
nitezy malnego".

Jeszcze wyraźniej wypowiada się prof. M. 
Sm oluchowski w obszernym liście, rozważa
jącym  wogóle potrzeby kształcenia matema
tycznego. Przytaczam y wyjątki z listu: 
„Książkę Lovea z całą przyjemnością prze
glądałem i podziwiałem dydaktyczno - peda
gogiczny talent autora, ujawniający się w do
borze i układzie inateryału. Uważam tą 
książkę za podręcznik, nadający się dosko
nale do wprowadzenia w elem enty wyższej 
m atem atyki takich czytelników, dla których  
wyższa m atem atyka ma być narzędziem po- 
m ocniczem ... Dzieło Lovea, dzięki niezwy'- 
kłej przystgpności i um iejętnem u połącze
niu teoryi z zastosowaniami, właśnie potrze
bom czytelników  tej kategoryi doskonale 
odpowiada i życzyć wypada, żeby u  nas 
w podobny sposób przyczyniło się do roz
powszechnienia znajomości rachunku w yż
szego, jak tego w Niem ozech dokonały dzie
ła w rodzaju N ernsta - Schonfliessa „Binfiih- 
rung i t. d .“, które jednak pod względem  
ścisłości traktowania przedmiotu i dydak
tycznej wartóśoi znacznie niżej stoją od 
L ovea“.

A  oto parę opinij ze znajdujących się pod 
ręką recenzyj w jgzy^kach obcych. The Ma- 
them atical G azette (Ju ly 1910) pisze, że 
prof. L ove „<>siągnął doskonałe wyniki. Nic  
nie może być prostszego od jego wykładu, 
układ zaś dzieła nie pozostawia nic do ż y 
czenia. Jednem  słowem, książka napisana 
Świetnie (In a ward, it is admirably done)“.



51 WSZECHSWIAT 865

E . Jahnke w  A rchiv der Mathematik und 
Physik (1910, t. 17, str. 35) poleca książkę 
czytelnikom  niemieckim ze względu na rmi
strzowski wykład oraz świetne przykłady 
i ćw iczenia“.

W reszcie J . Tannery w Bulletin des scien- 
ces m athóm atiąues (1909, część I, tom  
XXXIII, str. 280) kończy swoję ocenę temi 
słowy: „on sera frappó du talent que de- 
ploie 1’auteur pour se m ettre a la portóe 
de son auditoire".

W szystkie te opinie są rażąco sprzeczne 
z opinią p. Sawickiego. Ktoś tu oczywiście 
musiał się na książce nie poznać.

St. Kalinowski. W l. Wojtowicz.

KRONIKA NAUKOWA.

Jak daleko przenika światło w jeziorach 
i stawach pokrytych lodem i śniegiem?
Jest powszechne mniemanie, że światło bar
dzo mało przenika do jezior i stawów lodem 
i śniegiem  pokrytyoh, że więc pod lodem 
jest dosyć ciemno. Mniemanie to znacznie 
osłabiły badania przyrodnika szwedzkiego 
d-ra Oskara Nordqvista. Do doświadczeń 
sw ych użył on zwyczajnej kamery, a to 
w celu niedopuszczenia światła przez zro
bioną przeręblę, tak, że biała płyta zanu
rzona w wodzie mogła być oświetlona jedy
nie tem światłem , które przedostało się 
przez pokrywę śniegu i lodu. Po przecią
gnięciu  sznurka do p łyty przytwierdzonego 
przez otw?ór znajdujący się w dnie kamery 
przykryto kamerą, dnem do góry, przerę
blę, i obłożono śniegiem naokoło tak, że ! 
światło przez żadną szparę przedostać się | 
nie mogło. Aby wreszcie światło nie wpa- j 
dało przez 3-oh centym etrowy otwór do pa- ! 
trzenia, pokrywano tak całą kamerę, jako j  

też górną część ciała osoby doświadczenie : 
przeprowadzającej suknem czarnem, jakiego  
używają fotografowie podczas fotografowa
nia, każde spostrzeżenie robiło zazwyczaj 
osiem osób. W obec grubości warstwy śnie
gu 12 cm, a warstwy lodu 47 cm, tafla wi
doczna była w wodzie do głębokości 3 m  
i 74 cm; jeżeli zaś warstwa śniegu miała 
18 cm, a lodu 50 cm  grubości, taflę widzieć j 
można było jeszcze w głębokości 2 m 96 cm. 
Dla zbadania przezroczystości wody lodem 
niepokrytej, umieszczono kamerę w lecie 
na ramach z 4-ch desek zbitych, tak, że 
pływała po powierzchni wody. W ten spo
sób widziano płytę średnio jeszcze w głębo
kości 3 m 99 cm. Jakkolwiek spostrzeżeń 
nie można wprost porównać, gdyż czyniły

je różne osoby, widać z nich przecież, że 
wnikanie światła w danych stosunkach nie 
wykazuje większej, jak 1/3 różnicy. Przy
czynę tego zjawiska Nordqvist upatruje 
w tej okoliczności, że woda w zimie jest 
przezroczystsza, niż w lecie, w tej bowiem 
porze je~t zmącona planktonem i szlamem. 
Szczególnie w jeziorach płytkich z dnem 
namulistem, w których fale wzruszają na- 
muł i wodę mącą, przezroczystość wody lo
dem pokrytej znacznie jest większa niż 
w porze, w której lodu niema. Różnica ta 
może być tak znaczna, że w zimie mimo 
warstw śniegu i lodu światło znacznie g łę
biej przenika, niż w lecie, kiedy powierz
chnia wody jest wolna. W jeziorze Yddin- 
gen w Szw ecyi południowej Nordqvist spraw
dził, że w miesiącu lutym  światło trzy razy 
głębiej przenikało niż w porze, kiedy na wo
dzie nie było lodu. Ponieważ w południo
wej Szwecyi warstwa lodu rzadko jest grub
sza od 0,5 m t a warstwa śniegu tylko wy
jątkowo ma 0,2 m, przeto Nordqvist wnio
skuje, że czynniki te tylko bardzo niewiele 
zmniejszają przenikanie światła do jeziora, 
a jeżeli mimo tego ilość światła w zimie do 
jezior przenikająca jest mniejsza, niż w le
cie, różnicę tę sprawia krótkość dni zimo
wych i mniejsza ilość światła w tym  czasie. 
Dopiero w okolicach, w któryoh warstwy 
śniegu i lodu znacznie są grubsze, w yw ie
rają one prawdopodobnie większy w pływ na 
przenikanie światła do głębi jezior.

D r. F . W.

Ruchy ameb. Ruchami ameb zajmowali 
się dotąd liczni uczeni, jak Verworn, Jen- 
nings, lihum bler, Doftein i inni. Obecnie 
H. Gliiser przeprowadził dużo obserwacyj 
w tym kierunku i poddał rewizyi teorye 
i poglądy, wyprowadzone przez wymienio
nych badaczów. Stwierdza on, że różne po
staci ruchu możemy znaleźć u każdej am e
by w większym stopniu, niż zdawało się to 
dotąd; zmiana ruchu zależy głównie od wa
runków fizycznych. W ielkie znaczenie ma 
obecność błony, ohoćby najdelikatniejszej, 
otaczającej komórkę; ameby, posiadające ta
ką błonę, mają stosunkowo mniejszą łatwość 
w wytwarzaniu nibynóźek, ponadto u nich 
występuje zazwyczaj podczas ruchu czopek  
na końcu ciała; tworzy się on w taki spo
sób, że plazma odpływa, a marszcząca się 
na kcńcu pellicula formuje jakgdyby odwę- 
żony woreczek. W łaściwym ruchem w szyst
kich ameb jest tak zw. ruch płynący, pole
gający na tein, że ameba wypuszcza szeru- 

j kie nibynóżki, a następnie przelewa całą 
! plazmę w kierunku jednej z nich. Tak z »v.
J  ruch „toczący s ię “ może występować u bar- 
I dzo wielu ameb, jądnak tylko wtedy, gdy  
| oderwą się od podłoża i dotykając do niego,
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czynią, w ysiłki, aby się um ocnić. Znane 
jest również tworzenie się u w ielu ameb 
nibynóżek prom ienistych. Verworn otrzy
m ywał takie postaci ameb pod wpływom  
bardzo rozcieńczonego ługu  potażowego. Na  
tej zasadzie inni badacze przypuszczali, że 
w ystępow anie tego rodzaju nibynóżek u nor
m alnych ameb jest zależne od wpływów ch e
micznych. G. dochodzi do wniosku, że ten 
stan warunkują nie chem iczne w pływ y, lecz 
czysto fizyczne. Gdy w strząśniem y naczynie 
z amebami, tak, że poodrywają się od dna

i rozsieją w wodzie, to w szystkie przyjmują 
postać promienistą. W doświadczeniu Yer- 
worna łu g  potażowy rozpuszczał substancyę  
kleistą, zapomocą której normalnie ameba 
przykleja się do podłoża; znalazła się więc 
ona wtedy w takich warunkach, jak zwykła  
ameba, umieszczona śród płynu w naczyniu. 
Doświadczenia te  dokonane były z Amoeba 
verrucosa, Am. tachypodia, Am. lamellipo- 
dia i innemi.

I I  R-be.
(A rch . f. P ro tis te n k . 1912).

SPOSTRZEZEMIfl METEOROLOGICZNE
od 1 do 10 grudnia 1912 r.

(W iadom ość S tacy i C e n tra ln e j M e teo ro lo g iczn e j p rz y  M uzeum  P rzem y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).
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