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N O W S Z E  B A D A N IA  N A D  
T R A N S P L A N T A C Y Ą .

W czasopiśmie niemieckiem „Die Na- 
turw issenschaften" ukazały się przed pa
ru miesiącami t rzy  artykuły , s treszcza
jące wyniki licznych badań, w nowszych 
czasach nad  t ransp lan tacyą  przeprowa
dzonych. Ze względu na wielką naukow ą 
i p rak tyczną  wagę sprawy, o której one 
trak tu ją , pozwolę sobie na krótkie ich 
przedstawienie.

Możemy wogóle odróżnić cztery rodzaje 
transplantacyi: au toplastykę, homeopla- 
s tykę, he teroplastykę  i aloplastykę. P ie r
wszą m amy wtedy, kiedy tkanka, użyta 
do transplan tacyi,  pochodzi z tego same
go osobnika, na  którego ma być prze
niesiona; homeoplast.yką nazywamy trans- 
p lantacyę, w której m ateryał, do prze
szczepienia służący, pochodzi wprawdzie 
z innego osobnika, ale należącego do te 
go samego gatunku . H eteroplastyką  n a 
zywam y t ran sp lan tac ję ,  w której tkanka  
przeszczepiona pochodzi z osobnika in
nego gatunku , niż ten, na którego została 
przeniesiona. Czwartym wreszcie rodza

jem  transplantacyi j e s t  aloplastyka, w k tó 
rej tkankę  usuniętą  zastępujem y cia
łem obcem, np. rogiem, kością słoniową 
i t. d.

Jak  to już  dawniejsze badania  w yka
zały, najlepiej udaje się transp lan tacya  
u zwierząt nisko uorganizowanych. T u 
taj prawie równie pewne wyniki daje 
auto-, j a k  homeoplastyka. W edług ba
dań Kollitza udaje się trw ałe  połączenie 
ze sobą kawałków Hydra polypus i H. 
oligactis; nie udaje się jednak  połączyć 
ze sobą kawałków Hydra fusca i H. viri- 
dis. Przyczyna tego leży zapewne w bliż- 
szem pokrewieństwie rodowem Hydra po
lypus i H. oligactis niż H. fusca i H. vi- 
ridis. Badania innych uczonych w yka
zały, że u motyli (zarówno u gąsienic, 
jakoteż u poczwarek i form dojrzałych) 
udaje się he te roplastyka  najrozmaitszych 
organów. Godny uw agi j e s t  fakt, że Mei- 
senheim erowi udało się przeszczepić j a j 
niki młodej gąsienicy na inną.

W miarę tego, ja k  posuwamy się ku 
wyższym formom św iata  zwierzęcego, 
tem zdolność transp lan tacy i heteroplasty- 
cznej s taje  się mniejszą. U płazów uda
wało się Bornowi trw ale  połączyć osob
niki żaby. Zawiodły jed n a k  usiłowania
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połączenia ze sobą osobników Rana escu- 
len ta  i Bombinator igaeus.

U ssaków i człowieka hete rop lastyka  
udaje się trudno i rzadko. Do nielicz
nych przypadków udanych, należy np., 
dokonane przez Pfeiffera, przeniesienie 
gruczołu tarczykow ego z człowieka, do
tknię tego  chorobą Basedowa, na kozę. 
Z niezliczonych prawie prób przenoszenia 
opuchlin z człowieka na niższe ssaki, 
udały  się zaledwie niektóre.

Hom eoplastyka udaje się wogóle znacz
nie lepiej, niż he terop lastyka . U zwie
rzą t  niższych rezu lta t  je j  j e s t  w wielu 
razach  prawie pewny. N atom iast  u k rę 
gowców niezawsze otrzym ać można w y 
niki pewne. Przyczyną  tego jes t  n ie
wątpliwie swoista przem iana m ateryi, 
różna u rozmaitych ga tunków  zwierząt 
ssących. W tym  kierunku, ja k  również 
dla rozstrzygnięcia  kw esty i wzajemnego 
pokrew ieństw a rozm aitych gatunków  lub 
odmian zwierząt, t ran sp lan tacya  daje w y
niki pewniejsze, niż w szystk ie  inne me
tody, dotychczas znane.

Jednym  z przypadków doskonale u d a 
nej homeoplastyki, j e s t  opisane w ni- 
niejszem czasopiśmie przeszczepienie oka 
sa lam andry  plamistej, dokonane przez 
d-ra U hlenhutha  z W iednia  x). Oko to, 
umieszczone w okolicy skrzelowej ciała, 
przyjęło się tu  bardzo dobrze; z począt
ku wprawdzie w ystąp iły  ( jak  s tw ierdzo
no zapomocą badań mikroskopowych) 
objaw y degeneracyi sia tków ki i rozpadu 
kom órek  wzrokowych, ale wkrótce u s tą 
piły one, a jednocześnie rozpoczęła się 
bardzo sflna regeneracya  zniszczonej czę
ści. Czy oko takie spełnia normalną 
swą funkcyę, tego napew no powiedzieć 
dotychczas niemożna; być może, że dal
sze badania zdołają to rozstrzygnąć. 
Stwierdzono tylko, że szczątek nerwu 
wzrokowego zdołał w yrosnąć w długie 
włókno i w jednym  przypadku  dojść n a 
wet do mózgu.

Chirurgiczne znaczenie transp lan tacy i  
je s t  uwzględnione w badaniach d-ra 
K iittnera  z Wrocławia. Rozprawa tego

ł) PorówiJ, Wa 47 Wszechświata z r, b,

uczonego rozpoczyna się wstępem  histo
rycznym , z którego dowiadujemy się, że 
już  kapłani staroindyjscy stosowali trans- 
plantacyę w celu napraw iania  okaleczeń, 
dokonywanych w obrzędach religijnych. 
Z nowszych prób transplan tacyi tkanek  
z rozmaitych organów na inne zasługują  
na uwagę próby lekarzy z epoki odro
dzenia; zwłaszcza wysoko rozwinęli j ą  
Branca i Bojani. W wieku 19 jednak, 
w sku tek  częstych niepowodzeń w próbach 
transplantacyi, zaniechano j ą  prawie zu
pełnie; i dopiero około roku 1863 podjęto 
nanowo w sku tek  badań Tierscha i Re- 
verdina, k tórzy pierwsi wr nowszych cza
sach rozpoczęli s tudya  nad tą  kwestyą.

Tkanką, od której rozpoczęto w now 
szych czasach badania nad transplanta- 
cyą, była skóra. Postępowano początko
wo w ten sposób, że brzytw ą wycinano 
duży  kawał skóry  i przenoszono go tam, 
gdzie chciano go przeszczepić. N ieba
wem okazało się, że prócz skóry  także 
i inne tk an k i  dają się transplan tow ać. 
I tak  udaje się przeszczepianie tkanki 
tłuszczowej, fascyi, ścięgien, a naw et ko
ści. Wogóle można przyjąć, że tk an k a  
tem  trudniej daje się przeszczepiać, im 
wyżej je s t  uorganizowana. Toteż nie zdo
łano dotychczas u zwierząt wyższych do
konać z pom yślnym  sku tk iem  transp lan 
tacyi mięśni i nerwów; po pewnym  cza
sie kawałek przeszczepiony zawsze za 
mierał.

T ransp lan tacya  całych organów udaje 
się tylko wtedy, jeżeli zachowane zosta
nie właściwe danem u narządowi k rąże 
nie. Guthriem u udało się przeszczepić 
ja jn ik i  ku r  b iałych na czarne i odw ro t
nie. Inaczej zachowują się po tran sp lan 
tacy i jądra , a mianowicie ulegają  stale 
resorpcyi. Z innych udanych p rzypad
ków tran sp lan tacy i  całych narządów 
wspomnieć należy o przeniesieniu nerki 
u psa. Zupełną je j  żywotność i zdolność 
do normalnego funkcyonow ania w y k aza 
no w ten sposób, że zwierzęciu usunięto 
d rugą  nerkę, bez widocznej diań szkody.

Ze względów prak tycznych  próbowano 
też wielokrotnie przeszczepiania gruczołu 
tarczykowego, które jed n ak  stale  koń 
czyło się jego  resorpcyą. Lepsze wyniki



M  48 WSZECHSWIAT 755

otrzymano, wstrzykując do ciała pacyen- 
ta, substancyę, o trzym aną przez pocięcie 
ludzkiego gruczołu tarczykowego na dro
bne kawałki.

Podobnie, j a k  gruczoł tarczykowy, za
chowują się też gruczoły przytarczykowe 
(glandulae parathyreoideae), a także g ra
sica, macica, śledziona, przysadka mó
zgowa (hypophysis cerebri) i wątroba. 
T ransplan tacya  przynercza nie dała ró 
wnież zadowalających wyników

Próbowano niejednokrotnie  przeszcze
piać całe kończyny, jed n ak  dotąd ekspe
rym enty  podobne nie zostały uwieńczone 
pomyślnym skutkiem. Bo jakko lw iek  in 
ne tkanki przyjm ują się na nowem pod
łożu, nerw y i mięśnie stale się degene
rują. Pochodzi to z niedostatecznego ich 
odżywiania przez krew.

Najciekawszym  może rodzajem tra n s 
plantacyi, m ającym  zastosowanie w chi
rurgii, je s t  transp lan tacya  kości. Stoso
wana zazwyczaj w razie zniszczenia tk an 
ki kostnej, z jakiegokolwiek powodu, daje 
w przeważnej części przypadków znako
mite wyniki. Jakkolw iek  okostna przy- 
tem stale u lega zniszczeniu, po niejakim 
jed n a k  czasie regeneru je  się zupełnie. 
Fotografie preparatów  transplan tow anych 
kości potwierdzają to zdanie.

Jak  wykazały liczne badania, w tym 
kierunku  przeprowadzone, u  człowieka 
jedyn ie  pewną metodą transp lan tacy i je s t  
autoplastyka. Trudności jednak , połączo
ne z otrzym aniem  odpowiedniego do p rze
szczepienia m aterya łu  z osobnika opero
wanego, popchnęły chirurgów  do badań 
nad skutkam i homeo-, hetero-, a nawet 
aloplastyki. P rzy tem  okazało się, że ho- 
meoplastyka, a nawet he te rop lastyka  daje 
niejednokrotnie zadowalające rezultaty. 
Jeden  tak i  przypadek przedstawiony jes t  
dokładniej w czasopiśmie, którem się po 
siłkujem y. Chodzi mianowicie o hetero- 
p lastykę kości strzałkowej Macacus cy- 
nomolgus na człowieka, dokonanej przed 
2V2 rokiem. Pomimo tak  długiego prze
ciągu czasu, w kości tej nie zauważono 
ani śladu objawów resorpcyi, a linia epi- 
fyzy je s t  na  obrazie roentgenowskim  do
skonale widoczna. Niewiadomo tylko do
tychczas czy funkcyonuje; nie j e s t  to j e 

dnak wyłączone, bo trudno o lepsze jej 
zachowanie.

Bardzo używanym do hetero plastyki 
m ateryałem  są zwłoki. Stósowanie ich 
jed n ak  do tego celu wym aga daleko idą
cych środków ostrożności. Oprócz bo
wiem zupełnej świeżości m ateryału  (co 
jes t  łatwo zrozumiałe) wymagać należy 
koniecznie zbadania go zapomocą sekcyi, 
oraz przeszczepienia na odpowiednią po
żywkę dla stwierdzenia, czy nie rozwi
nęły się w nim bakterye. Jeżeli mate- 
ryał badany je s t  jeszcze zupełnie świeży, 
to mamy dość czasu na uskutecznienie 
zamierzonego zabiegu.

Co dotyczę wpływu warunków ze
wnętrznych na pomyślny wynik t ra n s 
plantacyi, to badania w tym kierunku są 
jeszcze dotąd szczupłe. Według do tych
czasowych doświadczeń, nie je s t  rzeczą 
konieczną, by tkanka, mająca służyć do 
przeszczepienia, przechowywana była w 
tem pera turze  ciała danego zwierzęcia; 
owszem, zdaje się, że tem pera tu ry  niższe 
bardziej sprzyjają transplantacyi; najod
powiedniejszą zaś zdaje się być tem pe
ra tu ra  pokojowa. Ale naw et silne ozię
bianie nie zdołało zabić tkanek; po kil- 
kogodzinnem przechowywaniu nowotwo
rów w ciekłem powietrzu, jeszcze zdoła
no dokonać ich przeszczepienia.

W  związku z tem i doświadczeniami 
znajdują  się także próby hodowania tk a 
nek człowieka i wyższych ssaków poza 
organizmem w sztucznych pożywkach. 
Niestety, dotychczas niewiele osiągnięto 
w tym kierunku. Najłatwiej udają się 
takie eksperym enty  ze skórą. Kawałki 
nabłonka zdołano utrzym ać dłuższy czas 
poza organizmem w stanie żywym. Naj
ważniejszą rzeczą w tych eksperym en
tach zdaje się być uchronienie tkanek  
od wyschnięcia. Komórki nabłonka bo
wiem, tak  normalne, jakoteż patologicz
nie zmienione, są, zwłaszcza u wyższych 
ssaków, bardzo wrażliwe na stopień wil
goci.

Z innych badań nad tym przedmiotem, 
zasługują  na uwagę doświadczenia Braus- 
sa, k tórem u udało się hodować przez 
dłuższy czas serce zarodka płaza, a na
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w et sporządzić zdjęcie k inem atograficz
ne, przedstaw iające jeg o  wzrost i bicie.

Używano też tran sp lan tacy i  do badań  
nad dziedzicznością. I  tak  np. Guthrie 
zaszczepił kurom  białym jajn ik i  k u r  czar
nych  i naodwrót. Potom stw o kur  tych, 
pochodzące ze skrzyżowania ich z czar- 
nemi i białemi kogutam i miało u b a rw ie 
nie mieszane, a mianowicie białe i czar
ne p lam y na tle barw y zasadniczej. Czy 
jed n a k  upraw niony był wniosek, który 
Guthrie w ysnuł ze sw ych eksperym en
tów, a mianowicie, że tu ta j  m atka  w y
warła  wpływ na potomstwo, j e s t  rzeczą 
bardzo wątpliwą. W niosek  ten  był też 
z wielu s tron  atakow any.

Przeciw ieństwo do tran sp lan tacy i  tak  
pod względem wyników, j a k  i m etody 
stanowi tak  zw. parabioza. Polega ona 
na tem, że dwa osobniki zwierzęce ze- 
szywa się ze sobą. Badania  te, zapo
czątkow ane przez Sauerbrucha  i Heyde- 
go, dały wyniki naogół znacznie lepsze 
od transp lan tacy i.  N aw et daleko spokre
wnione zwierzęta udało się połączyć 
w ten  sposób między sobą. Ale zazna
czyć należy, że parabioza także często 
nie udaje  się, lub też następu je  śmierć 
zw ierząt bez widocznego powodu.

W reszcie wspomnieć jeszcze należy 
w k ilku przynajm niej słowach o t ra n s 
p lan tacy i u roślin. Naogół udaje  się ona 
znacznie lepiej, niż u zwierząt. Znane 
są powszechnie sposoby usz lachetn ian ia  
drzew owocowych, zapomocą szczepienia. 
Szczepionki te, o ile są  odpowiednio w y
konane, przy jm ują  się zawsze, i to bez 
względu na to, .czy chodzi o auto-, ho- 
meo-, lub he te roplastykę . I tak, przez 
badan ia  nad biało-zielonemi pe la rgon ia
mi udało się W inklerowi otrzym ać rośli
ny, o liściach, lub stożkach  w eg e tacy j
nych  w połowie białych, a w połowie zie
lonych, k tóre  nazwał chimerami sekto- 
ryalnem i 1). Oprócz nich  o trzym ał j e 
dnak także rośliny, mające w w arstw ie 
wierzchniej komórki zielone, a w w e
wnętrznych białe, lub odwrotnie; te osob
niki nazwał chim eram i peryklinealnem i.

i) Porówn. W szechświat z r. 1912, str. 436,

Okazało się przytem, że, j a k  się zdaje, 
Cytisus Adami, badany jeszcze przez 
Darwina, był tak ą  chim erą sektoryalną.

Heteroplastyka u roślin dała również 
w wielu innych  razach wyniki pomyślne.

J a k  widzimy z powyższego zestaw ie
nia, t ransp lan tacya  i zagadnienia z n ią  
związane stanow ią wdzięczny tem at do 
badań. Chodzi tu  o rozstrzygnięcie w a
żnych problemów, ja k  wzajemnego po
krew ieństw a form zwierzęcych i roślin 
nych, oddziaływania na siebie tkanek  
rozm aitych istot żywych i t. d.; a roz
wiązanie ich przybliży nas niewątpliwie 
znacznie do wyjaśnienia  najważniejszej 
ze w szys tk ich—zagadki życia.

Stanisław Berson.

P A T R Y K  M A T T H E W ,  N IE Z N A N Y  
P O P R Z E D N I K  D A R W IN A .

Habent sua fata  libelli. A z książkami 
dziwne koleje przechodzi i nauka. W  tym 
względzie darwinizm stanowi przykład 
niezwykły. Usiłowanie wyjaśnienia  po
w staw ania  gatunków, jako  m echaniczne
go procesu rozwojowego, na podstawie 
„doboru naturalnego", związane j e s t  ści
śle z imieniem Darwina. Niezwykła w y
trwałość, z j a k ą  Darwin cegłę za cegłą 
dodawał do gm achu swej myśli, u sp ra 
wiedliwia oznaczanie teoryi selekcyi mia
nem  darwinizmu. Pod tąż samą nazwą 
rozsławiła się i teorya pochodzenia, nie- 
stanow iąca jed n a k  wyłącznej własności 
Darwina. W iara  w jednorazow y ak t 
s tworzenia obalona została całkowicie. 
Nadwerężona została teorya Cuviera, we
dług której ka tas tro fy  powodowały zanik 
gatunków , a nowy ak t  stworzenia dawał 
życie innym  gatunkom  na ziemi.

Niemając zamiaru um niejszania zasług 
Darwina, należy jed n a k  wskazać fakt, 
że niemało zgłoszono pretensyj do p ierw 
szeństwa. Równocześnie praw ie z D ar
winem Wallace wypowiedział jasno  prze- 
conanie swe co do rozwoju, a wiadomo 

powszechnie, że inni jeszcze współcześni
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Darwinowi, na kilka la t  przed ukazaniem 
się „Powstawania g a tunków 11, mniej lub 
więcej stanowczo wypowiedzieli się co 
do głównych zasad descendencyi. Wspo
m nimy tu Owena, Pricharda, Wellsa, 
a przedewszystkiem  P a try k a  Matthewa, 
który  w prostych  zdaniach precyzyjnie 
ujął wszystkie zasady teoryi descenden- 
cyjnej na trzydzieści lat  przed D arw i
nem. Darwin sam z właściwą sobie wiel
kodusznością wyraził się, że Matthew 
„dokładnie pojął całą doniosłość zasady 
doboru naturalnego".

W tym  razie idzie jed n ak  więcej, niż
0 samo pierwszeństwo. Nie uznano do
tychczas, że P a t ry k  M atthew wyprzedził 
nietylko same ideje Darwina. Uczeni 
z fachu cenią tylko pomysł, poparty 
wszechstronnie przez drobnostkowe ba
dania. Pomysły, w yłaniające się p rzy 
godnie, a niepopierane przez gorliwe gro
madzenie szczegółów dowodowych, ła 
two u legają  zapomnieniu. Niezaprzeczo
ną zasługę D arwina stanowi takt, że dar- 
winizm urósł do wielkości istotnej nauki
1 dał początek olbrzymim pracom badaw 
czym. W pewnem znaczeniu je s t  to j e 
dnak poniekąd błędem jego. Pod olbrzy
mim m ateryałem  faktycznym  na plan 
dalszy usunęła  się zasadnicza myśl, wła
ściwa biologii jako  teoryi rozwoju, a isto
tą  s tała  się schematyczność następców 
Darwina. Błędem głównym Darwina była 
jego  uczciwość badacza, w ytrwałość w do
starczaniu  m ateryału  dowodowego. Tyl
ko dzięki niezwykłej swej jednostronno
ści potrafił on wznieść gm ach cały. Roz
pa tryw ał wielki problem powstawania 
gatunków, nieuwzględniając jego wielo
stronności. Nie posiadał właściwej wielu 
myślicielom pasyi, coraz to przerabiać j e 
dyną ideę, przekształcać ją, z innego s ta 
nowiska oświetlać. Uczynił to ów zapo
mniany P a t ry k  Matthew. I dlatego s łu 
szne je s t  przypomnienie poglądów tego 
człowieka na pow staw anie  gatunków. 
Okaże się, że wglądał on w przyrodę da
leko poza ściśle określone poglądy D ar
wina; a naw et dotykał z całą pewnością 
pytań , k tórem i badania  przyrodnicze do
piero w ostatn ich  latach zajmować się 
poczęły.

To, że poglądy M atthewa zwróciły na 
się uwagę dopiero po latach trzydziestu, 
zawisło od przyczyn całkowicie zew nętrz
nych. Znajdują się one bowiem jako 
uwagi w dodatku do dzieła z niepokaź- 
nym i niczego podobnego nieobiecującym 
tytułem: „O budulcu okrętowym i k u l tu 
rze drzewnej" (Edynburg  1831 u Adama 
Blacka). Niedziw więc, że tylko przy
padkowo i sam  Darwin zaznajomił się 
z poglądami Matthewa.

A oto kilka dat co do osoby M atthe
wa. Żył od 1790 do 1874 r. w Szkocyi. 
P o r tre t  jego  dołączony do wspomnianej 
książki, przedstawia twarz z wyrazem 
przenikliwego rozsądku w rodzaju n ie
rzadkich w Anglii typów pół - uczonego, 
pół dyplomaty. Głęboki pogląd na życie 
uk ryw a  się w tych oczach. Człowiek ten 
opowiada w swem pozornie niezbyt cie- 
kawem dziele o drzewie budulcowem, 
o angielskich drzewach leśnych, nada ją 
cych się do budowy okrętów, o hodowli 
drzew i t. p. Sucha treść  ożywia się j e 
dnak pod piórem M atthewa i daje mu 
sposobność z zapałem prawić na tem at 
potęgi Anglii na morzu. Środkami do 
tego je s t  d lań  wychowanie dzielnego po
kolenia, przezwyciężanie trudów i nie
bezpieczeństw. Zastosowuje tu  już  w spo
sób dzisiejszy „walkę o b y t“, dobór 
w możności istn ien ia  narodów. Łatwo 
zrozumieć, j a k  poglądy podobne musiały 
go doprowadzić do ekskursyj na tem at 
teoryi descendencyjnej, które dosłownie 
podajemy poniżej.

„Istnieje w przyrodzie ogólne prawo, 
dążące do tego, by przystosować możli
wie najbardziej każde zdolne do rozra- 
dzania się stworzenie do warunków, do 
jak ich  najlepiej się nadaje ze względu 
na ga tunek  swój i organizacyę, i k tóre 
widocznie usiłuje do najwyższej dosko
nałości doprowadzić, i w ten sposób za
chować siły fizyczne i duchowe lub in
stynktow e. Prawo to zachowuje lwa 
w jego sile, zająca w szybkości, a lisa 
w chytrości. Ponieważ przyroda w całej 
swej różnorodności życia posiada daleko 
większą zdolność rozrodczą, niż tego po
trzeba, by uzupełnić, co z czasem obu
miera, więc indywidua, nieposiadające
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dość sił, szybkości, odwagi łub chytro- 
ści, g iną przed czasem, nierozradzając 
się, pada jąc  ofiarą albo na tu ra lnych  
swych wrogów albo też chorób, zazw y
czaj z powodu b raku  pożywienia, a m ie j
sce ich zajm ują dzielniejsi z ich rodzaju, 
walczący o środki is tn ien ia11.

W  niewielu tych słowach tk w i  już 
kw intesencya darw inow skiego „doboru11 
i „-walki o b y t“. Widzimy, że niepo- 
trzeba było żadnej daleko idącej argum en- 
tacyi i żadnego zbyt wielkiego m ate 
ryału  dowodowego, by poglądy te po
przeć. U w aga  powyższa stanow ić ma 
tylko uzupełnienie poglądów na na jlep
szy sposób wzmocnienia sił narodu  do 
walki o byt. M atthew uważa szlachtę 
dziedziczną i prawa nas tęps tw a  dziedzicz
nego za wielkie przewinienie względem 
zasady selekcyi. Jednak  i pewnym  czyn
nikom zew nętrznym  przypisuje daleko 
sięgające wpływy na ludy. Siła życiowa 
narodu je s t  według niego w znacznym  
stopniu zależna od klim atycznych, geo
graficznych i innych względów zew nętrz 
nych. W myśl tego poglądu, M atthew 
mówi o zasadzie ogólnie obowiązującej 
w  naturze: „Wpływ długo trw ających  
oddziaływań, w y tw arzający  in s tynk ty  
i przyzwyczajenia, je s t  w łaściwym  obja
wem w królestw ie zwierzęcem. Ludność 
nasza wschodniego wybrzeża, k tó ra  p rze
ważnie pochodzi od pira tów  sk a n d y n aw 
skich, o ile ty lko  sposobność sprzyja, u le
ga  dawnym  skłonnościom i udaje się na 
morze, chociaż długie czasy upraw iała  
rolnictwo i rzemiosła".

„Zmiana w stanow isku  j e s t  w g ra n i 
cach pewnych konieczna dla potężniej
szego wzrostu wielu roślin hodowlanych. 
Znaczenie to ma prawdopodobnie i dla 
rodzaju  ludzkiego".

„Osiadłość i życie na ograniczonym ob
szarze, o ile się zdaje, zna jdują  się w pe
wnym  s to sunku  do ospałej lunkcy i w ą
troby, transpiracyi i respiracyi. Możliwe, 
że pewną rolę odgrywa i wmówienie, j a 
ko że często widziana barwa, śn ieg  w zi
m nych okolicach, ciemne góry i t. d. lub 
też i ciemny kolor ubrania , może pozo
stawić pewne wpływy".

Z us tępu  tego wynika jasno, że M at
thew  wierzył w zmienność organizmów 
pod wpływem czynników zewnętrznych. 
Zasadnicze jed n ak  poglądy jego na u tw o
rzenie się ga tunków  i descendencyę za 
wierają zdania następujące:

„W książce tej pojęliśmy niedokład
ność wyznawanej klasyfikacyi dogm a
tycznej roślin i musieliśmy stale wahać 
się między gatunkiem  a odmianą, s ta 
nowczo wskazującemi przechodzenie j e 
dnego w drugie pod wpływem kultury. 
Bezwątpienia istnieje  do pewnego stopnia 
w stanie na tu ra lnym  pewna zgodność 
charakterów, zwana gatunkiem  (species); 
zgodność ta  istniała  w ciągu ostatnich 
czterdziestu  wieków. Geologowie odkry 
w ają  zgodność podobną dla gatunków  ko
palnych w głębokich w arstw ach  każdej 
wielkiej epoki, ale też i znajdują prawie 
is to tną  różnicę między ga tunkam i albo 
odciskami życia pewnej epoki, a takie- 
miż epok innych. Musimy więc przyjąć 
albo cud pow tarzanego tworzenia, albo 
przyznać, że wszystkie żyjące materye 
organiczne lub jeszcze bardziej siły ży
cia nizkiego, zdające się tworzyć wyższe, 
posiadają właściwość zmieniania się ze 
zmianą stosunków. Pak t,  że wdanie się 
człowieka może wywołać zm iany w ma- 
tery i  organicznej, dostarcza nam  dowodu 
dla plastycznej jakości istot wyższych. 
Ostatnie to przypuszczenie popiera też 
znacznie prawdopodobieństwo, że w arun
ki zew nętrzne w poszczególnych epokach 
stałe  były w sobie, jed n a k  różne między 
sobą. Wobec niezmiernych wapniowych 
i b itum icznych formacyj, oksydacyj i zło- 
żysk, które tworzyły się zwolna lub w cza
sie wielkich przewrotów, je s t  conajmniej 
prawdopodobne, że e lem enty  płynne, k r y 
jące  życie, w rozm aitych czasach znacz
nie różniły się sk ładem  i ciężarem, że 
a tm osfera  znacznie więcej zawierała bez
wodnika węglowego i że wody z nad 
m iaru  bezwodnika węglowego i z powo
du większego gorąca wynikłego ze znacz
niejszej gęstości atmosfery, zawierały 
większą ilość wapna i innych minerałów. 
I jest-że niefilozołicznem przyjęcie, że 
stworzenia żyjące, posiadające przecież 
zdolność przystosowywania  się (o tyle,
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że bardzo mała zmiana otoczenia powo
duje odpowiednią zmianę charakterów), 
przystosowywały się stopniowo do zmian 
elementu, w którym  żyły i w ten spo
sób, bez nowego tworzenia, przedstawiają 
rozbieżne charak te ry  teraźniejszej i ub ie
głej egzystencyi?

„Niszcząca siła wód, przed któremi 
ustąpić musiały najtw ardsze skały, roz
drobnione na kawałki, rozdzielała p raw 
dopodobnie te epoki na całym globie. 
Zniszczyły one prawie wszystkie s tw o
rzenia żyjące i zredukow ały życie tak  
dalece, że dla nowo tworzyć się m ają
cych odgałęzień życia nastręczało się wol
ne pole popisu. W ten  sposób rozsze
rzyło się życie na nowo w specyficznych 
grupach, dzięki ekskluzywności system u 
seksualnego roślin i na tu ra lnym  in s ty n k 
tom zwierząt łączenia się w granicach 
swego gatunku. Z biegiem zaś czasu do
stosowały się resztki te znowu do 'z m ie 
nionych warunków życiowych. W  ten 
sposób powstało w biegu miliona la t  s ta 
łych epok owo całkowite przystosowanie 
się, k tóre dostarczyło szczątków kopal
nych ze stałym  specyficznym ch a rak te 
rem. Is tn ie ją  dwie tylko możliwości j a 
kiejś zmiany: albo wspomniana właśnie, 
albo jeszcze dalej idące odchylenie od te 
raźniejszej formy egzystencyi nieznisz
czalnego, lub molekularnego życia (które 
zdaje się zmieniać w siły przyciągania 
i odpychania i w m atem atycznym  upły
wie tego procesu zbliżać się zdaje do 
wielkich agregatów  materyi). Stopniowo 
formowało się i rozwijało to życie do no
wych, przystosow anych do warunków 
agregatów  bez udziału jakichkolwiek 
form lub zarodków dawniejszych ag rega
tów. To je d n a k  ledwie się różni od no
wego stworzenia, a jedyn ie  nadana  zo
sta ła  przez to część kontynuowanego 
schem atu  lub systemu.

„Badając w ten sposób zmiany, nas tę 
pujące  po sobie w dziedzinie życia,- do
chodzimy do następujących  pytań: czy 
powstają  one przez zmieszanie blisko spo
krewnionych gatunków  i s tąd  wynikłych 
stopni pośrednich? Czy są odgałęzieniem, 
powstałem przez zmiany otoczenia? Lub 
też są rezu lta tem  obudwu czynników?

Czy jed n a  tylko istnieje  zasada życia? 
Czy całe życie organiczne, możliwie cały 
byt materyalny, zasadza się na jednym  
tylko prototypie życia, który zdolny je s t  
do stopniowej adaptacyi i agregacyi, nie- 
związany pryncypiami ciepła lub światła? 
W  nieustannem  tem dostra jan iu  się ży
cia do danych warunków tkw i wiele 
piękna i jednolitości planu i odpowiada 
to bardziej objawiającym się nam  celom 
natury, niż całkowite zniszczenie i stw o
rzenie nanowo. Nieprawdopodobne jest, 
ażeby wielka różnorodność (w naturze) 
powstać miała przez zmieszanie ściśle 
pokrew nych gatunków. Zmiany wywo
łane przez zmieszanie podobne ograni
czają się do tak zw. gatunków (species“).

M atthew rozwija przed nami obraz ży
cia, jakiego daćby nam  nie mogła da r
winowska teorya descendencyi. Zacho
wuje on teoryę katastrof, co mu za złe 
wzięli k ry tycy  współcześni. Dla nas zaś 
właśnie dlatego wydaje się bystrym , po
nieważ musiał wyraźnie odczuwać, że ży
cie j e s t  czemś niezniszczałnem. Owszem, 
przypuszcza nawet możliwość, że życie 
w ciągłości swojej istniało w agrega tach  
m olekularnych naw et podczas ka tas tro fa l
nego zniszczenia gatunków. Myśleć prawie 
można o teoryi monad Leibniza. W  każ
dym razie stoi on bliżej witalistów niż 
ścisłych descendentalistów, ponieważ 
z pierwszymi uważa życie za primum 
movens. W  następujących, osta tn ich  roz
działach Matthew zajmuje się bliżej m o
żliwością tworzenia się gatunków. P o 
znamy jeszcze bardziej, jak  k ry tycznem  
okiem ujm uje wszystkie możliwości.

„Regulacyjna zdolność adaptacyi życia 
organicznego sprowadzona być może po 
części do skrajnej płodności w przyro
dzie. Ponieważ warunki istnienia są ogra
niczone, więc do dojrzałości dojść mogą 
tylko indywidua silniejsze, lepiej przy
stosowane do warunków. Słabsze giną 
przedwcześnie. Zasada ta j e s t  wiecznie 
czynna. Reguluje ona kolor i postać, 
zdolności i in stynk ty . Te indywidua pe
wnego gatunku, które kolorem swym  
i odzieniem najlepiej uzbrojone są do 
skrycia  się lub obrony, albo przeciw n ie 
przyjaznej pogodzie, k tórych ciało najle
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piej p rzystosow ane j e s t  pod względem  
zdrowia, siły, obrony i odżywiania, k tó 
rych  zdolności i in s tynk ty  najlepiej od
powiadają silom fizycznym w przystoso
waniu  do otoczenia, tylko te przechodzą 
przed  przyrodą przez egzam in  ich zdol
ności przystosowawczych. Stałe działa
nie tego praw a, tendencya potom stw a 
przyjm owania  szczególnie w ybitnych  wła
ściwości rodziców i t. p. powodują da le 
ko idącą jednolitość  postaci, koloru i cha
rak te ru ,  k tóre zwiemy gatunkiem .

„Praw o to przystosowania oddziaływa 
na nieznaczną tylko w sobie, lecz ciągłą 
podstaw ę na tu ra lną  różnorodności. Nie 
wyłącza to jednak , że i wola i czucie po
siadają  wpływ pewien na ukszta łtow anie  
ciała. J a k  dalece czynna j e s t  skłonność 
tworzenia odmian w potomstwie, j a k  da
lece na odmiany wpływa dusza, lub w pły
wy nerw owe ze s trony  rodziców, lub 
s tw orzenia  samego, j a k  dalece czynne są 
czynniki zewnętrzne, a o ile wola, pobu 
dliwość i czynność mięśni,—wszystkie  te 
kw estye  o tw arte  są dla badań  ek sp ery 
m entalnych. P rzedew szystk iem  należa
łoby zarządzić badania  w pływ u uprzed 
nich członków danego łańcucha  życiowe
go, ponieważ odm iana j a k a ś  przedstaw ia  
często tylko typ lub przybliżone k sz ta ł ty  
przodków dawniej szych 

Zadziwiające jes t ,  j a k  M atthew znacz
nie wyprzedza współczesnych m u, rozwi
ja ją c  kwestyę, k tó ra  dopiero w czasach 
os ta tn ich  poczęła za jm ow ać uczonych. 
Je s t  to teorya Grzegorza Mendla, k tó rą  
również dopiero w kilka dzies ią tków  la t  
po śmierci jego odgrzebano. Dowodził 
on, że pewne właściwości rodziców g iną  
przez krzyżowanie w najbliższem  po tom 
stwie, pozostając w stanie uk ry tym , żeby 
później nanowo wystąpić. A że to j e s t  
w łaśnie odmianą, a nie g a tunk iem , w y 
kazał Mendel—a wypowiedział M atthew- 
Mówi on bowiem dalej:

„Dlatego m usim y podciągnąć  pod ekspe
rym en ty  nasze różnicowanie się rodzin, 
j a k  i indywiduów.

„Ciągłość ta  typu  rodzinnego, n ieznisz
czalna przez przypadkow e odchylenia, 
j e s t  zarów no n a tu ry  duchowej j a k  i fi
zycznej".

Tu M atthew  porusza kwestye, któremi 
zajmuje się obecnie uczony angielski Lo
ro Semon, upa tru jący  w pamięci czyn
nik, k tó ry  w yjaśn ia  twórcze zdolności przy
rody. N astępujące słowa M atthewa w ska
zują tę ideę, wyjaśniając  zapatryw anie  
jego na isto tę  indywidualności.

„Wrodzone te lub ciągłe idee albo 
przyzwyczajenia zdają się stosunkowo 
najsilniej być wykształcone u owadów. 
I jeś li  przy jm iem y pamięć ukry tą , wów
czas wriele w yjaśnia  się z zagadek owa
da i świadomości, jak ą  te stworzenia po
s iadają  o tem, co potrzebne je s t  do przej
ścia ich żywota, i wszystko sprowadza 
się do świadomości lub wrażeń i p rzy 
zwyczajeń, naby tych  przez długie do
świadczenie. W iększa ta ciągłość istn ie
nia, lub raczej ciągłość spostrzeżeń i w ra
żeń u owadów je s t  bardzo prawdopodob
na; t rudno  naw e t  oznaczyć u n iektórych 
granice szczegółowe, u jak ich  zaczyna 
się każda indywidualność, w rozmaitych 
fazach ja ja , poczwar ki, gąsienicy. Zacho
wanie zdolności rozrodczej przez liczne 
pokolenia wyłącznie ze s trony  samiczek 
czyni ciągłość istnienia jeszcze praw do
podobniejszą, a u trzym anie  życia przez 
podział m usi wogóle cios zadać poglądo
wi indywidualistycznem u".

Z pewnością nie przesadzimy, s tw ier
dzając, że sformułowano tu  in nuce n a j
ważniejsze problemy biologii nowszej. 
Przew ażnie  są one jeszcze nierozwiązane. 
W  przyszłości nie będzie też można 
przejść  w historyi biologii mimo genial
nego tego myśliciela, k tó ry  tak  długo 
pozostawał niesłusznie nieznany. P ra w 
dziwa jed n a k  zasługa musi z czasem być 
oceniona należycie. Od niedawna też 
imię znakomitego Szkota je s t  powszech
nie wspominane w nauce w związku 
z najpow ażniejszem i je j  czynnikami.

W edług  d-ra  H. Merreusa streść. B. J .
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EBERHARD WALTER.

T E O R Y A  IZ O S T A T Y C Z N A .

(Dokończenie).

Energia  słoneczna powoduje geologicz
nie czynne przesunięcia się poziome mas 
nietylko za pośrednictwem wody podczas 
erozyi, lecz także daleko bezpośredniej. 
W edług obliczenia J. Darw ina m aksy - 
mum barom etryczne może powodować 
w ziemi depresyę prawie o 7 cen tym e
trów. Depresye oczywiste i nieulegające 
wątpliwości spowodowała w skorupie 
ziemskiej epoka lodowa. W  Ameryce 
północnej i w Skandynaw ii wykazano 
obniżanie się lądu w epoce lodowej, k tó 
re w okresie cofania się lodowców u s tą 
piło m iejsca podnoszeniu się. W ielokrot
ne wahania lądu, k tóre  towarzyszyły co
faniu się lodowca skandynawskiego, zdaje 
się według badań najnowszych, że mogą 
być sprowadzone do jednego ruchu falo
wego, postępującego od południa ku  pół
nocy; stosownie do tego południe, które 
najpierwej zostało uwolnione od lodu, 
podniosło się pierwsze, po niem zaś śro
dek i na końcu północ. Zupełnie podobne 
fakty są znane względem Am eryki pół
nocnej. Trudno przypuścić, iżby te obni
żania i podnoszenia się lądu schodziły 
się z postępowaniem i cofaniem się zlo
dowacenia całkiem przypadkowo. W szys t
kie te fakty  prowadzą do jednego w y 
tłumaczenia, że poziom poszczególnych 
części skorupy ziemskiej je s t  określony 
wyłącznie prawie przez prawo równowa
gi hydrostatycznej.

Specyalnie tektonicznym  przejawem 
procesu izostatycznego je s t  ustawiczne, 
jednakow o skierowane przesuwanie się 
brył poszczególnych w ciągu długich 
okresów geologicznych. Odrazu rzuca 
się tu  w oczy analogia z faktem „po- 
śm iertności“ (die P osthum ita t)  górotwór- 
czości, k tó rą  właśnie w ostatn im  czasie 
wykazano w wielu przypadkach poszcze
gólnych.

Ampferer 1) sądzi, że teorya  izosta
tyczna czyni zawielkie wymagania mocy 
skorupy ziemskiej. P rzeciw  tem u należy 
zaznaczyć, że procesy izostatyczne są mo
żliwe wobec jaknajmniejszej twardości, 
gdyż przeciwległe skierowane ruchy pio
nowe skorupy ziemskiej przechodzą tu 
zupełnie nieprzerwanie jeden  w drugi. 
Jeżeli podnoszenia się epeirogenetyczne 
uważamy za uzasadnione izostatycznie, 
to te łagodne uwypuklenia są najlepszym 
tego dowodem. Często wzniesienia na j
większe przypadają tu  także na kraje, 
które przedtem  przeniosły obniżenia na j
silniejsze. Tę samę prawidłowość napo
tykam y w okolicach, k tóre uległy zlodo
waceniu. Wielkie rozłamy i strefy zrzu
tu, w ym agające pewnej mocy skorupy 
ziemskiej i wynikających stąd napięć, 
stanowią w obrazie izostazyi zupełnie 
podrzędne zjawiska uboczne.

Ampferer a) przedstaw ia stosunki izo
statyczne na rycinie, w sposób jednak  
bardzo mało odpowiadający rzeczywisto
ści. Przedewszystkiem  każe on obniża
niu i podnoszeniu się brył ziemskich od
bywać się wzdłuż prostych linij rozłamu, 
przyczem zupełnie dowolnie przypisuje 
powłoce ziemskiej taką  twardość, k tóra 
bynajmniej nie pozostaje w koniecznym 
stosunku z izostazyą, wówczas zaś ry 
suje podniesione i zapadłe bryły nie obok 
siebie, lecz rozdzielone przez potężną, 
n ienaruszoną bryłę pośrednią. Związek 
izostatyczny je s t  dla niego nie m iejsco
wy, lecz przyczynowy. Sprzeczne to je s t  
jednak  całkowicie z isto tą  z jawisk izo
s ta tycznych, wobec czego wspomniane 
zarzuty  Am pferera przeciw teoryi izosta
tycznej śmiało można uważać za n ieuza
sadnione. O ile uwzględnim y izostazyę, 
to procesy górotwórcze przebiegają, w y
magając czyli raczej korzystając  z tw a r 
dości określonej poszczególnych części 
skorupy ziemskiej, gdy tymczasem w pro
cesach epeirogenetycznych twardość sko 
rupy  ziemskiej wcale prawie nie je s t  
potrzebna. Czy można stąd wyciągnąć

‘) Ampferer, 1. c., str. 579. 
J) Ampferer, 1. c., str. 579.
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wniosek, że izostazya w tw ardych  czę
ściach skorupy przejaw ia się górotwór- 
czo, w częściach zaś mniej tw ardych  — 
epeirogenetycznie? Albo może procesy 
górotwórcze są tylko sumowaniam i sił 
izostatycznych podnoszących, k tó re  d la 
tego, że się ześrodkowują na małej czę
ści skorupy, napo tykają  tw ardość  w ięk
szą w stosunku do poruszającej się m a
sy i w sku tek  tego działają  fałdująco 
i przefałdowująco? Albo powstawanie gór 
znajduje się w związku z izostazyą o ty 
le, że zostaje ono spowodowane przez 
p rądy  m agmatyczne wyrów nyw ające? A l
bo wreszcie: może wogóle niema żadne
go związku wew nętrznego pomiędzy po
w staw aniem  gór a izostazyą, rozciągają
cą się tylko na podnoszenia się epeiroge- 
netyczne? Możliwość os ta tn ia  j e s t  na- 
pewno najmniej prawdopodobna, zw łasz
cza, jeżeli zwrócimy uw agę na to, że pro
cesy epeirogenetyczne są daleko częstsze 
i bardziej rozpowszechnione na powierz
chni ziemi, niż procesy górotwórcze.

Je s t  to fakt, znany z wielu m iejsc  zie
mi, że wzniesieniu się łańcucha górsk ie 
go tow arzyszy zapadnięcie okolicy, poło
żonej przed nim, k tó ra  w m iarę za p ad a 
nia wypełnia się burzliwie spadającem i 
zwaliskami. Wyniosłość szwabsko - b a 
warska, rów nina  rzeki Po, nizina ru m u ń 
ska są właśnie tak iem i krajam i, k tó
rych obniżenie się dowodzi zw iązku z izo
stazyą. W  górach o wysokości średniej 
także znajdujem y liczne analogie; tak 
naprzykład, czwartorzędowem u w zniesie
niu się Odenwaldu 'odpowiada czw arto 
rzędowe i zapewne jeszcze trw ające  za 
padanie b ry ły  sąsiedniej, w dolinie Renu-

Jeżeli sfałdowany i częściowo znów 
zniszczony łańcuch górsk i w stępu je  j e s z 
cze raz w nowy okres fałdowania, to roz
ciąga się ono ’ najczęściej i na pewną 
część kraju , położonego przed łańcuchem  
i dotąd niesfałdowanego, przyczem, w po
staci łańcuchów skra jnych , zostaje ona 
przyłączona do pasma dawniejszego.

Ta „wędrówka zonalna górotwórczo- 
śc i“, j a k  j ą  nazywa Stille x), uwidocznia

l) G. btille, Zonares W andern der Gebirgs- 
bildung. 2. Jahresber d. Niedersachs. geolog. 
Yer. zu Hannoyer, 1909.

się jednakowo w łańcuchu W aryskim , 
w Alpach, w K arpatach  i w Himalajach. 
„Pośmiertność" górotwórczości znajduje 
w niej swój wyraz klasyczny. O ile oczy
wisty je s t  stosunek rytmicznego wynu
rzania się łańcuchów górskich do ich 
równoczesnego nieprzerwanego niszcze
nia się, — ich wysokość względna może 
przytem pozostawać dość stałą, — o tyle 
trudno wytłumaczyć fałdujące ruchy  po
ziome wyłącznie procesami izostatyczne- 
mi. W każdym  razie te poziome ruchy 
fałdujące przedstaw iałyby naj wyższy s to 
pień procesów izostatycznych wyrówny- 
wających. Zresztą fałdy pokrywające,
0 ile wogóle tłum aczą się one tektonicz
nie. nie zaś „krystalocynetycznie“ 1), 
p rzedstaw iają  tylko szczególny rodzaj wę
drówki zonalnej górotwórczości, kiedy 
okolice, zagarnięte  w każdym nowym 
okresie fałdowania, nie przyłączają się 
z brzegu do łańcuchów środkowych, lecz 
uk łada ją  się jedna  ponad d rugą  w po
rządku pionowym.

Stille wykazał wędrówkę zonalną gó
rotwórczości także i w środkowo-niemiec- 
kiej krainie brył fałdowanych. Rolę łań
cuchów środkowych odgrywa tu  masa 
reńska . Odpowiednio do wynurzania się 
tego masywu, fałduje się z początku kraj, 
położony bezpośrednio przed nim, a na
stępuje to w okresie późno-jurajskim; po
tem  zaś u lega sfałdowaniu kraj dalszy, 
aż do Osningu, — w okresach kredowym
1 trzeciorzędowym. I tu  także przesunię
cia się poziome mas odbywają się n ie
przerwanie obok pionowych, przeciwległe 
sk ierow anych ruchów brył. Co prawda, 
zapadanie kotliny, w której odkładały 
się osady, nie szło krokiem równym  z jej 
zapełnianiem, i w ten  sposób stała  się 
ona dostępną dla niszczącego działania 
sił egzogenicznych. Zamiast niezupełnie 
tylko wyrażonego normalnego w yrów na

i) R. Lachmann, Die Entstehung der Alpen. 
Vortrag, geh. in der Sitzung d. Deutsch. Geol. 
Gesellsch. am 5. Eebruar, 1913. W edług teoryi, 
bronionej przez Lachmanna, budowę „fałd po
kryw aj ących“ należałoby tłumaczyć zupełnie 
analogicznie ze stosunkami, panuj ącemi w pół- 
nocno-niemieckich pokładach soli.
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nia izostatycznego, geosynklinala została 
zgięta w krainę brył fałdowanych i zdru
zgotana, zjawisko, stanowiące ciekawe 
przejście do skrajnego naruszenia  pokła
dów podczas przyłączenia się zonalnego 
alpejskich łańcuchów skrajnych, kiedy 
normalne wyrównanie izostatyczne z j a 
kichś przyczyn również nie mogło się 
odbywać.

Dowodzi tego wyraźnie tak  rozmaite 
napozór zachowanie się geosynklinali, al
bo pogrążających się ze swem brzemie
niem osadów coraz głębiej, albo pozby
wających się nadmiaru osadów doprowa
dzonych przez przyłączenie się zonalne. 
W ogólnym obrazie izostazyi przyłącze
nie się zonalne może należy uważać za 
zamianę powierzchowną prądów magma- 
tycznych wyrównywających, występującą 
w przypadkach, kiedy wyrównanie m a
gm y napotyka jak ieś  przeszkody. Nie
wątpliwie zawiera się tu mnóstwo zagad 
nień nierozwiązanych, k tórych rozwiąza
nie, o ile kiedyś nastąpi, będzie rozstrzy
gające dla pojmowania procesów izosta
tycznych.

Równoważnik izostazyi stra tygraficzny  
daleko je s t  dostępniejszy spostrzeżeniu 
bezpośredniemu. J e s t  to zgodny szereg 
pokładów, m ający wielką grubość, k tó re 
go charak te r  petrograficzny wskazuje, 
że każdy pokład poszczególny został od
łożony na nieznacznej głębokości morza 
albo naw et na lądzie stałym. Przykłady  
są znane ze wszystkich  okolic ziemi. Al- 
gonkium Am eryki północnej jest grube 
na 20 000 metrów, zawdzięcza jed n a k  swe 
powstanie trzem  różnym  okresom odkła
dania się, j a k  tego dowodzą włączone 
w niem niezgodności. Jednakow oż dolna, 
najgrubsza  grupa pokładów zawsze jesz 
cze wynosi 15 000 metrów, t. j .  daleko 
więcej niż 10% odległości od głębokości 
wyrównania Helmerta. Napewno prawie 
można przyjąć, że tego rodzaju masy 
skał spraw iają  wyrównanie  izostatyczne. 
Co prawda, właśnie co do algonkium pół
nocno - am erykańskiego należy pamiętać, 
że skały wybuchowe przebija ją  się tu  w ie 
lokrotnie przez pokłady osadowe i wzglę
dem nich niepodobna osądzić, w jakim 
stopniu chodzi tu  o przesunięcia się po

ziome mas, w jak im  zaś o pionowe tylko 
ruchy mas magmatycznych. O ile zacho
dzi przypadek ostatni, zapadanie części 
skorupy ziemskiej nie może być uważa
ne za zjawisko izostatyczne. Istnieje j e 
dnak dość jeszcze czystych grup pokła
dów osadowych, których grubość nasu
wa myśl o konieczności wyrównania izo
statycznego.

Pokłady, które się u tworzyły w przed
górzach łącznie ze średnio - karbońskiem 
fałdowaniem łańcuchów górskich, posia
dają w obwodzie Rurskim grubość 3 050 
metrów, na Górnym Śląsku zaś przeszło 
5 500 metrów. W czasie popaleozoicznym, 
kotlina doino niemiecka, położona na pół
noc od gór W aryskich, przechowała aż do 
najostatniejszej przeszłości geologicznej 
swój charakter kotliny odkładania, gdy 
tymczasem kotlina południowo - niemiec
ka, znajdująca się na południe od lądu 
waryskiego, po części zaś w jego obrę
bie, już w końcu okresu jura jsk iego  za
mieniła się na teren  niszczącego działa
nia sił egzogenicznych. Dlatego w kotli
nie dolno-niemieckiej znajdujemy powa- 
ryski szereg pokładów, gruby na  6 000 
7 000 metrów, gdy w kotlinie południo- 
wo-niemieckiej i na przedziale środko- 
wo-niemieckim grubość jego je s t  o 3 
4 000 metrów mniejsza.

W  obu razach pokłady zostały odłożo 
ne w wodach dość płytkich. Dla grupy 
pokładów południowo-niemieckiej o g ru 
bości około 2 000 metrów należy, naprzy- 
kład, przyjąć, że osady wapienne, tak  
zw. wapień muszlowy, zostały odłożone 
na głębokości największej, mianowicie 
w morzu, głębokiem, według Reisa x), 
najwyżej na 500 metrów. W szystkie in 
ne pokłady wskazują  odkładanie w mo
rzu nadzwyczaj p łytkiem . W Jurze  2) 
obecność we wszystkich prawie horyzon
tach otoczaków i konglomeratów dowo
dzi, że grubość całkowita, wynosząca 600

*) O. M. Reis. Schiclitenfolge and. G-esteins- 
ansbildung in der frankischen Trias. Geognost. 
Jahreshefte XXII, 1909. S tr. 215.

2) E. Eischer. In welchen Tiefen haben sich. 
unsore Jurasehichten gebildet? Wiirtt. Jahreshef- 
te  fur yaterl. Naturk, 1912,
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metrów, tłum aczy się tylko stopniowem 
obniżaniem się dna morskiego, postępu- 
jącem  równym krokiem  z zapełnianiem. 
Przykładów dalszych dostarczają  wspo
mniane już  okolice zapadnięć w przed
górzu gór trzeciorzędowych.

W  bardzo wielu pokładach w ys tępu ją  
jednak  niezgodności. Pozostają one w łącz
ności z faktem, że skorupie ziemskiej 
właściwa je s t  pewna trwałość, daleko 
większa od tej, jakąby  powinna była po
siadać w razie idealnego, zupełnie ścisłe
go wyrów nania  izostatycznego. W ten 
sposób mogą nagrom adzić się w niej e n e r
gie napięcia, k tórych  wyładowanie wy
raża się w potężnych zakłóceniach te k to 
nicznych. Pozostaje to w ścisłym związ
ku z tem, co wyłożono wyżej o tektonice.

Niezgodności, również ja k  i s tan  obec
ny pokładów osadowych, dowodzą dw o
jak iego  zachowania się geosynklinali:

1. Mała część sta je  się terenem  nisz
czącego działania sił egzogenicznych i oka
zuje po nowem zasypaniu  niezgodność 
erozyjną, k tó ra  może być połączona z n ie 
zgodnością położenia. Część zaś większa 
geosynklinali pozostaje okolicą odk łada
nia i okazuje co najw yżej niezgodność 
położenia. W ypadek  ten odpowiada p rzy 
łączeniu się zonalnemu łańcuchów s k ra j 
nych i daje się tem łatwiej wytłum aczyć 
izostatycznie, im mniej jest związany 
z rucham i poziomemi brył, gdyż niem a 
potrzeby przypuszczać, że w razie w y ró 
wnania  izostatycznego przejście od pod
noszenia się do obniżania i odwrotnie 
powinno następow ać zawsze na  tem  s a 
mem miejscu.

2. Cała geosynklinala  zamienia się 
w te ren  działania niszczącego sił egzoge
nicznych. Tu w granicach  izostazyi, jako  
wytłumaczenie, pozostaje tylko p rzypusz
czenie, że w skorupie  ziemskiej m am y 
do czynienia z procesami izostatycznem i 
różnej wielkości. Tym  razem  w ciasnym  
obrębie między morzami śródziemnemi 
a ich okolicami nadbrzeżnem i, innym  r a 
zem — między lądami a rozległemi prze
strzeniam i oceanicznemi. Znamy przede- 
w szystkiein  procesy izostatyczne p ie rw 
szego rodzaju, ponieważ łatwiej się dają  
one przejrzeć i p rzebiegają  daleko p rę 

dzej. Niezależne od tego procesy rodzaju 
drugiego rozciągają się znacznie powol- 
niej na  okolice daleko większe, w taki 
sposób, że ich działania powodują z cza
sem na małą skalę usunięcie lub odwró
cenie zjawisk izostazyi, to znaczy, że są 
odpowiedzialne za wiele nieprawidłowości 
pozornych w drobnych przejawach pro 
cesów izostatycznych, albowiem powód 
do zgięcia się brył na  małą skalę je s t  
u sun ię ty  od chwili, gdy  cały ruch  mas 
przybiera  inny k ierunek  i wielkość w sku
tek  daleko potężniejszych przesunięć pio
nowych. To nakładanie się różnych fal 
izosta tycznych jednej na  d rugą  nie w y 
m aga bynajm niej szczególnej trwałości 
skorupy ziemskiej; wym aga ono nato
m iast p rzedewszystkiem  dostatecznego 
wyrów nania  magmatycznego. Jak  dalece 
rzeczywistość odpowiada tem u  w ym aga
niu, obecnie niepodobna rozstrzygnąć. 
Być może, że uda się to jeszcze przez 
postępy paleogeografii i przez porównanie 
wszystkich pokładów osadowych ziemi 
na podstawie zasady podziału, podobnej 
do tej, ja k ą  s tosu je  E. Haug, gdy odróż
nia series ba thya les  od series neritifes.

Najłatwiej zapewne przeoczyć najmniej 
zagadkow y równoważnik izostazyi - -  ró 
wnoważnik morfołogiczny.

Ciągłe podnoszenie się izostatyczne lą 
dów sta łych  musi mieć za sku tek  obna
żenie się w nich s ta rych  skał k rysta licz
nych. Masyw czeski, francuskie plateau 
central, Bretania  — są tego przykładami. 
Przytem  charak te r  morfologiczny nie po
trzebuje  zmieniać się bardziej, niż tego 
w ym aga zmiana petrograficzna. W  ten 
sposób izostazyi musiałaby, ściśle rzecz 
biorąc, odpowiadać równowaga s ta ła  sp ad 
ku rzek, a więc rzeźba lądu, zmieniana 
tylko przez różnice petrograficzne, które 
zachodzą w razie jego  jednosta jnego  z a 
padania w lądy stałe, równoważonego 
przez podnoszenie się. W ykończenie za
głębienia  dolin, ja k  ono zostaje przybli
żenie osiągnięte w prawie - równinie (pe- 
neplain), powinnoby było być w razie 
procesów izosta tycznych  niemożliwe. Su- 
pan 1) wyciąga s tąd  wniosek, że procesy

!) Supan, Grundziige der płiys. Erdkunde 1903, 
str, 480.
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izostatyczne i prawie - równiny wzajem
nie się wyłączają, przyczem używa, co 
prawda, tego przeciw ieństwa bardziej j a 
ko dowodu przeciw teoryi prawie-równi- 
ny. Przeciw tem u możnaby jednak  po
wiedzieć 1), że prawie-równiny niemal 
wszędzie, gdzie w ystępują , później zno
wu się wykrzywiają, co je s t  dowodem, 
że nie są właśnie wryrazem równowagi. 
Odpowiadają raczej przejściowemu tylko 
okresowi opóźnienia procesu izosta tycz
nego, k tó ry  w każdym  czasie może n a 
stąpić skutkiem  względnej trwałości sko
rupy ziemskiej. Po tem  wszystkiem  jes t  
widoczne, że teorya izostatyczna pozo
staje w związku ze wszystkiemi zasadni- 
czemi faktami geologicznemi, że czasami 
nadaje się jako  wytłumaczenie, często 
natom iast w najw yższym  stopniu u łat
wia ścisłe ujęcie zagadnienia. Na tem 
właśnie zdaje się polegać jej wyższość, 
gdyż najlepszą, t. j. najużyteczniejszą te- 
oryą je s t  nie ta, k tóra zapomocą śmia
łych przypuszczeń tłumaczy jaknajwię- 
cej, lecz ta, k tó ra  pozostaje w związku 
z jaknajw iększą  liczbą taktów i dlatego 
mieści w sobie jaknajw ięcej zagadnień.

Tłum. Jan Oziębłowski.
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śoicieli lasów i leśników. Podług najlep
szych źródeł i praktyki własnej opracował 
Aleksander Nowicki. Kraków 1913, str. II 
i 322.

Czł. K. Żorawski przedstawia rozprawę p. 
Lucyana Godeaus p. t.: „O powierzchni
czwartego rzędu, zawierającej krzywą skoś
ną rzędu szóstego, rodzaju trzeciego“.

P. G. opiera swoje rozważania na ogól
nych badaniach Severiego, odnoszącyoh się 
do powierzchni algebraicznych regularnych, 
które zezwalają na nieciągłą grupę prze
kształceń dwuwymiernych. P. G. zajmuje 
się mianowicie własnościami linij krzywych 
algebraicznych, położonych na powierzohni, 
określonej w tytule, oraz własnościami prze
kształceń dwuwymiernych, które powierzch- 
nię tę pozostawiają bez zmiany.

Czł. Wład. Natanson przedstawia rozpra
wę p. Jana Kroo p. t.: „O zbiorze czaso
wym i o zbiorze mikrokanonicznym w me
chanice statystycznej".

Dotychczasowa teorya statystyczna zja
wisk stacyonarnych bierze na uwagę układy 
mechaniczne, które, pozostawione same so
bie przebiegają przez każdą fazę ruchu, zgo
dną z warunkiem zachowania energii (ukła
dy ergodyczne). Idąc tą drogą, znajduje 
ona, że zbiór czasowy jest identyczny ze 
zbiorem mikrokanonicznym. Słuszność tego 
wniosku musimy jednak poczytywać za w ąt
pliwą, gdyż hypoteza ergodyezna jest sprze
czna z twierdzeniami teoryi równań różnicz
kowych. P. K. podaje teoryę zbiorów cza
sowych, niezależną od hypotezy ergodycz- 
nej. W ramach tej teoryi zbiór czasowy 
w żadnym razie nie jest identyczny ze zbio
rem mikrokanonicznym. Skoro jednak za
daniem mechaniki statystycznej jest badanie 
związków między średniemi w zbiorach, prze
to dwa różne zbiory w niektórych przypad
kach mogą byó uważane za równoważne, 
jeżeli wartości średnie pewnych funkcyj faz 
w tych zbiorach są identyczne. W tem zna
czeniu wyrazu zbiór czasowy może byó ró
wnoważny zbiorowi mikrokanonicznemu. P. 
K. znajduje dla danej funkcyi faz warunek 
konieczny i wystarczający, aby jej średnia 
czasowa i mikrokanoniczna były identyczne. 
Utożsamiając obie te średnie w fizyce, za
kładamy milcząco, że ów warunek spełniają 
wszystkie fizycznie ważne funkeye faz. Bliż
sza analiza stwierdza to w pewnych założe
niach dla niektórych funkcyj faz, np. dla 
energii cynetycznej.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
p. W. Świętosławskiego z Moskwy p. t.: 
„O związkach dwuazowych i azowych". Ko
munikat szósty.

P. Ś. opracował termochemię dwuazowych 
pochodnych trzech izomeronów nitroaniliny,
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Wyznaczył ciepło dwuazowania, izomeryza- 
oyi soli dwuazonowych na antydwuazowe, 
oraz ciepła tworzenia się azozwiązków; po
nadto usiłował poddać szczegółowej analizie 
metodę swych badań termoohemicznych, 
pragnąc, ażeby wyniki stały się podstawą, 
dalszych badań w tym  kierunku. Ogółem 
dokonano 85 pomiarów, k tóre  p. Ś. podaje 
jako materyał nieopracowany. Analizę otrzy
manych pomiarów odkłada do czasu uzb ie 
rania większej liozby faktów, bardziej uroz
maiconych pod względem wpływu rodników, 
które wchodzą w skład dwuazozwiązków, 
oraz pod względem możliwych w tej dzie
dzinie przeobrażeń.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
pp. W. Ś więtosławskiego i A. Manossohna 
p. t.: „O zw ązkach  dwuazowych i azowych". 
Komunikat siódmy.

Pp. Ś. i M. zmierzyli powtórnie oiepło re-' 
akcyi parasulfodwuazobenzolu z ługiem sodo
wym; posługiwali się tym razem uprzednio 
przygotowaną solą dwuazonową SOgC6H4N.2. 
Ponieważ działaniem jednej cząsteczki NaOH 
otrzymać można w roztworze wodzian dwu 
azowy budowy:

S 0 3NaC6H4N = N 0 H ,
zatem w tym przypadku można zmierzyć 
bezpośrednio ciepło tworzenia się soli wo- 
dzianu dwuazowego:
S0.,NaC6H4N— NOH +  NaOH =
— S 0 3NaC6H4N = N 0 N a  -j- H.20  +  Q kal.
W zależności od ilości użytego ługu  sodo-
wego zmienia się wielkość Q:

1. NaOH Q = 4,50 kal.
2. n Q = 4,95 V

3. n Q = 6,30 T»
4. )) Q = 5,89 Y)

n. n a = 6,18
Ciepło reakcyi wskazuje, że w tym  przy
padku tworzy się sól syndwuazozwiązku. 
Pp. Ś. i M. zmierzyli również powtórnie c ie
pło reakoyi dwuazowania kwasu sulfanilo- 
wego: 1) w nadmiarze azotynu, oraz 2) 
w nadmiarze kwasu sulfanilowego. Wyniki 
wykonanych pomiarów udowadniają, że re- 
akcya dwuazowania jest ilościowa i zgadza 
się dobrze z przyjętym schematem dwuazo
wania.

Czł. L. Marchlewski przedstawia rozprawę 
p. Ant>. Gałeckiego p. t.: „Metoda octanowa 
ilościourgo oddzielania żelaza i glinu od 
manganu".

P. G. zajmuje się własnościami elektroli- 
tycznemi i koloidalnemi octanów żelaza i gli
nu  w ich roztworach wodnych i stara się 
wyjaśnić przebieg reakcyi octanowej soli że
laza i glinu, wykazując charakter koloidalny 
tej reakoyi. P. G. przekonał się, że w re
akcyi octanowej soli żelaza tworzy się trój-

octan żelazowy, który szybko przechodzi 
w zasadowe octany żelazowe; te zaś w roz
tworze wodnym, ulegająo hydrolizie, rozpa
dają się na kwas i produkt zasadowy, k tóry 
rozpuszcza się w układzie pod postacią fazy 
koloidalnej; w obecności elektrolitów odpo
wiednich faza koloidalna ulega koagulaoyi. 
Reakcya octanowa soli glinu odbywa się 
w kierunku tworzenia się trójoctanu glino
wego, który hydrolitycznie przechodzi w za
sadowy dwuoctan glinowy koloidalnie roz
puszczalny; z takiego roztworu strąca się 
elektrolitami dwuoctan glinowy. Działanie 
strącające na układy koloidalne, które po
wstają podczas reakcyi octanowej, spełnia 
skuteczniej elektrolit, zawierający anion dwu- 
wartościowy; taki elektrolit skuteczniej za
pobiega peptyzacyi. Uwzględniając ten wy
nik, p. G. zmodyfikował metodę octanową 
oddzielania żelaza i glinu od manganu; za
stosował tu  także sączenie octanowych osa
dów przez sączek kolodyonowy, który, za
trzym ując koloidalnie rozpuszczone ciała, 
zapewnia ilościowe oddzielanie osadów octa
nowych żelaza i glinu od manganu. P. G. 
wydzielił nadto z roztworu Fe(OH)3 w kw a
sie ootowym trójoctan żelazowy w stanie 
krystalicznym i ulepszył metodę oznaczania 
kwasu octowego w octanach nieorganicz
nych.

Czł. H. Hoyer zdaje sprawę z rozprawy 
p. E r g .  Kiernika p. t.: „Fragment czaszki
Aceratherium z okolic Odessy", przedsta
wionej na posiedzeniu z dnia 13 październi
ka r. b.

P. K. opisuje fragment czaszki zwierzęcia 
trzeciorzędowego z grupy nosorożców, poró
wnywa go z innemi formami pokrewnemi 
i dochodzi do wniosku, że czaszka należy do f 
zwierzęcia z rodzaju nosorożców bezrożnych 
(Aceratherium) i jest identyczna z opisanem 
przez Webera z wyspy Samos Aceratherium 
Schlosseri. Następnie zajmuje się wynikami 
badania p. E . Niezabitowskiego, który opi 
sał ten fragment pod nazwą „Teleoceras 
pontieus". P. K. jest zdania, że, ponieważ 
nie jest to ani brachycefaliczna ani brachy- 
podalna forma, przeto niemożna zaliczyć jej 
do grupy Brachypodinae Osborn.; drobne 
różnice, które zachodzą w uzębieniu tej for
my w porównaniu z uzębieniem Acorathe- 
rium Schlosseri, nie uprawniają zdaniem p. 
K. do tworzenia nowego gatunku  z formy 
odeskiej. Z dyskusyi nad stosunkami po
krewieństwa tej formy z innemi pokrewne
mi jej wynika, że Aoeratherium Schlosseri 
tworzy wraz z Aceratherium Blmfordi Lyd. 
i jego odmianami stosunkowo ścisły szereg, 
poczynający się na gruncie azyatyekim i do
chodzący do poł. - wschód. Europy, gdzie 
pierwiastki jego spotykamy w f.tunie z wy
spy Samos i z pod Ódesy, W końcu p. K,
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dyskutuje wiek geologiczny opisanej czaszki 
i stwierdza, że pochodzi ona z warstw me- 
otyckich, które bywają umieszczane na gra
nicy górnego miocenu i dolnego pliocenu.

Czł. K. Kostanecki przedstawia rozprawę 
p. Maksymiliana Rosego p. t.: „Cy toarchi- 
tektonika przedmóżdża ptaków“.

Podział przedmóżdża ptaków na zasadzie 
budowy elementów komórkowych jest nie
możliwy, albowiem komórki różnego kształtu 
(jak wrzecionowate, piramidalne i t. d.) roz
siane są po całem przedmóżdżu. Ponieważ 
jednak w różnych okolicach przedmóżdża 
zmienia się liczba komórek, ich gęstość, 
wielkość, intensywność zabarwienia i t . d., 
przeto p. R. w swych topograficznych stu- 
dyach opiera się na zasadzie histologicznego 
podziału przedmóżdża wedle ugrupowań ko
mórkowych. Wykazawszy, że tylko z małej 
części ściany pęcherzyka przedniego tworzy 
się kora, reszta zaś (w szczególności jego 
boczna ściana) przekształca się w ciało prąż
kowane, p. R. opisuje ośrodki histologiczne 
w przedmóżdżu 23 gatunków ptaków. W ciele 
prążkowanem rozróżnia 11 ośrodków histo
logicznych, które w różnych szeregach p ta 
ków albo powtarzają się niezmienione, albo 
ulegają modyfikacjom, albo wreszcie zupeł
nie znikają. Kora ptaków jest -wyłącznie 
węchowa i hipokampalna. Możemy w niej 
odgraniczyć 7 różnych ośrodków histologicz
nych, które (tak samo jak ośrodki ciała 
prążkowanego) ulegają modyfikacyom. Część 
jednak ośrodków korowych jesl jednorodna 
(homologiczna) z odpowiedniemi ośrodkami 
u  ssaków. Kory, odpowiadającej wzgórkowi 
węchowemu (lobus parolfactorius) p. R. 
nie znalazł u ptaków.

Kalendarzyk astronomiczny na grudzień r .  b.

Merkury 11-go będzie w największem od
chyleniu zachodniem od słońca (21°); a kto 
wstaje rano i ma do rozporządzenia wolny 
połudn.-wschodni horyzont, ten będzie mógł 
go obserwować w pierwszych dwu deka
dach miesiąca nizko na połudn. - wschodzie 
o późnym świcie. Dó odszukania dopomoże 
znacznie świetniejsza Wenus, która 2-go 
świecić będzie o 1ł/2 stopnia na półnoo od 
Merkurego. Od tego dnia Wenus będzie na 
wschód od M., a więc wschodzić będzie póź
niej. Kto więc zobaczy Ju trzenkę , ten od
naleźć winien i Merkurego, w razie niezbyt 
jeszcze rozjaśnionego nieba.

Mars jest świetną czerwonawą gwiazdą 
w Bliźniętach; porusza się wstecz. Średnica 
tarczy wzrasta w ciągu miesiąca od 13" do 
15",

Jowisz znajduje się w obrębie zorzy wie
czornej. W końcu miesiąca znika w niej.

Saturn 7-gó będzie w przeciwstawieniu 
ze słońcem, widoczny jest więc przez całą 
noc i porusza się wstecz. Świeci w Byku 
na półn.-wsohód od Aldebarana.

Pełnia księżyca 13 go. Przesilenie nocy 
z dniem 22-go w samo południe.

T. B.

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

Ciśnienie w  atm osferze gwiazd. Prof. 
Adams podaje w Astrophysical Journal wy
niki swoich badań, wykonanych zapomocą 
wielkiego spektrografu, utwierdzonego przy 
reflektorze 1 m  50 w obserwatoryum na gó
rze Wilsona (Kalifornia). Otrzymał on mia
nowicie spektrogramy kilku najświetniej
szych gwiazd: Syryusza, Procyona, Arktura. 
Głównym celem tych badań było poznanie, 
zapomocą wyglądu i względnego przesunię
cia linij widmowych, warunków ciśnienia 
w atmosferach tych gwiazd. Adams zna
lazł, że ciśnienie w warstwach atmosfery, 
wysyłającej światło Syryusza, jest mniej 
więcej dwanaście razy większe, aniżeli w fo
tosferze słonecznej. Dla Procyona jest ono 
siedem razy większe. Wyniki te potwier
dzają myśl, już poprzednio wypowiadaną, że 
Syryusz jest poprostu masą gazową, bez 
określonej powierzchni kondensaoyi. W ma
sie takiej światło pochodziłoby z głębokich 
warstw, w których ciśnienie jest wysokie, 
gdy tymczasem dla A rktura , który ma 
atmosferę taką, jaka istnieje ponad plamami 
słonecznemi, istnieje prawdopodobnie po
wierzchnia słabo określona, o małej głębo
kości; powierzchnia ta wysyłałaby promie
niowania świetlne pod słabem ciśnieniem. 
Procyon zdaje się zajmować miejsce pośred
nie pomiędzy Syryuszem a Arkturem.

H. O.

Oryginalny sposób budow ania szos zasto
sowano w nizinach nad Missisipi, których 
gliniasty g run t zawiera w nadzwyczajnej 
obfitości przegniłe cząstki roślinne i wsku
tek tego przez znaczną część roku rozmięka 
w tak straszny sposób, że drogi stają się 
zupełnie nie do przebycia, wszystko bowiem 
grzęźnie bez ra tunku  w ich błotnistej ma
sie. W pobliżu niema ani piasku, ani ka
mieni, tak, że zarówno żwirowanie dróg jak 
ich poprawianie zapomocą domieszki piasku 
okazały się zbyt kosztownemi sposobami. 
Ale że zato w najbliższej okolicy znajduje 
się mnóstwo drzewa, postanowiono skorzy
stać z tego, żeby zapomocą wypalenia na
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dać glinie pożądaną sztywność i pokryć dro
gę z wierzchu powłoką nierozniiękającą. 
Urządzano to w ten sposób, że drogę, oko
paną z obu stron rowami, zorano pługiem 
możliwie głęboko na całej rozciągłości i ze 
zruszonej ziemi poukładano na niej poprze
czne wały w odstępach metrowych; brózdy 
zaś pomiędzy temi wałami wypełniono war
stwami suchych polan drzewnych, przekła
danych warstwami gliny, pomieszanej z ehró- 
stem. Warstwy te następnie zapalano i pod
trzymywano w nich ogień tak  długo, aż póki

cały materyał drzewny nie wypalił się. N a
stępnie równano przepaloną masę gliniastą, 
nadawano jej potrzebną wypukłość i ugnia
tano ją walcem. Koszt takich wypalanych 
dróg wynosił 1 000 — 1 500 dolarów na milę; 
mają one doskonale znosić bez rozgrzęzania 
nawet długotrwałe deszoze i wymagają j e 
dynie drobnych starań w celu podtrzymania 
ich w dobrym stanie.

B. D.
(Prom.)..

SPOSTRZEZEMIfl METEOROLOGICZNE
od 11 do 20 l istopada 1913 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 rz em y słu  i R olnictw a w W arszaw ie).

D
z

ie
ń B a ro m etr  red . 

do  0° i na cięż
kość. 700mm~f~

T em p era tu ra  w st. C els
K ierunek  i p ręd k . 

w ia tru  w m /sek.
Z achm urzen ie

( 0 - 1 0 )

2 3
e T2 

<n §■

mm

U W A G I

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

i i 56,5 55,8 52,8 2,1 2,9 0,4 3,4 0 ,3 SE, s4 sw 6 10 © 3 7 0,3 • n .

12 48 ,6 47,7 46,5 3,6 9,5 7,7 10,0 0 1 SE, SW, s4 10 9 10 0,3 • n .

13 41,2 39,5 38,9 5,7 11,1 8 ,8  11 ,8l 5,3 s e 4 sw5 sw4 1 0 * 9 6 e,8 • a , n.

14 34,8 35,8 35,7 7,4 9.7 6,2 9.8 5,7 NW , sw6 sw6 1 0 * 0 5 6 5,5 • 7 a. •  10 a. •  n.

15 36,7 38,7 41,9 6 ,0 7,0 6,2 7,5 5,6 SW4 sw8 sw3 10 1 0 * 4 0,5 • a.

16 43,2 43,2 43,6 5,2 7,0 4,4 7,5 4,1 sw5 w2 s e 2 9 8 7 —

17 4 8 ,0 50,8 53,1 1,6 3.6 5,1 5,3 1.0 W2 W 4 sw5 4 = 1 0 = 1 0 * 0,6 • n.

18 52,8 53,1 53,9 5,0 9,5 9,1 10,4 4 .0 sw„ sw5 sw3 10 10 8 1,5 • a ., n.

19 50,2 49,3 52,2 9,6 8,2 6,0 10,2 5,7 SW s sw6 sw10 1 0 * 10 3 1,1 • a.

20 56,2 57,0 55,9 4,5 5,8 4,4 6,2 4,3 sw5 sw5 sw6 10 10 0

S r e
dnie 16,8 47,1 47,5 5,1 7,4 5,8 8,2 3,6 3,9 4,6 4.9 9,3 8,4 6 1 —

S tan  śręd n i b a ro m e tru  za d ekadę */3 (7 r-—|— 1 p  —(“ 9 w.) =  747,1 mm

T em p era tu ra  śre d n ia  za dekadę: '/» (7 r . [~ 1 P—|~ 2 X 9 w .) =  6,1 C els.
Sum a o p adu  za dekadę: =  16,6 mm
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