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Przed dwoma laty poruszyłem na ła
mach Wszechświata zagadnienie obecno
ści i roli wody w zjawiskach wulkanicz
nych. Były to czasy, kiedy geologowie 
znajdowali się pod wrażeniem nowej te- 
oryi szwajcarskiej, idei p. Alberta Bruna, 
usuwającej wodę, jako czynnik aktywny, 
z procesów wulkanicznych. Dziwne uczu
cia ogarniały umysłem. Nowa hypoteza 
przyciągała prostotą i argumentacyą — 
a z drugiej strony waliło się w gruzy 
to, w co przyzwyczailiśmy się wierzyć, 
rozpadała się pod uderzeniem ciosu myśl, 
opromieniona autorytetem twórców. Z pra
cy p. Bruna wiała świeżość i jakaś ta 
jemna siła poglądu, zwyciężał olbrzymi 
materyał dowodowy. Wreszcie nowa hy
poteza przychodziła ze Szwajcaryi, kraju, 
na który od tylu la t zwrócone są oczy 
świata geologicznego; co więcej z nad 
tego samego Lemanu, nad brzegami któ
rego rozmyśla wielki mocarz współczes
nej tektoniki!

A jednak stara, dawna idea drzemała 
w duszy i czekało się głosu przeciwni

ków nowej, a zwolenników starej myśli. 
Czekało się, co powiedzą mineralogowie- 
chemicy, ci, co w pracowni chemiczne] 
wagą i doświadczeniem kują prawdy na
tury, argumenty pewne, nie ulegające 
zwątpieniu.

I oto dziś, po dwu latach przychodzi 
ten głos, a niosą go nam sprawozdania 
Akademii paryskiej w dyskusyi nad za
gadnieniem przemawiają ludzie tej miary 
co prof. Lacroix x).

Autorami dwu notatek, przedstawio
nych Akademii, są dwaj amerykanie, pp. 
Artur - L. Day i E. S. Shepherd, a tere
nem obserwacyi był znany olbrzymi kra
ter Kilauea na wyspach Hawajskich, kra
ter, w którym jak w wielkim kotle wre 
bezustannie lawa. W tym samym kra
terze Brun stwierdził zupełny brak pary 
wodnej; ekshalacye, wydobywające się 
z lawy nie zostawiały śladów kondensa-

ł) A rthur-L . D ay i E .-S. Shepherd: L ‘eau e t 
les gaz m agm atiąues (Com ptes rendus Acad. 
d. Sc. tom  157, Na 20, 17 listopada 1913). A rthur- 
L. D ay i E.-S. Shepherd: Conclusions a tire r  de 
l ‘analyse des gaz du cra te re  du K ilauea, tam że 
tom  157 iNa 21, 24 grudn ia 1913. W  tym  sam ym  
num erze dyskusya pp. G autiera i Lacroix.
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cyi wody w naczyniach Do innych wy
ników doszli amerykanie. Postanowili 
oni otrzymać produkty ekshalacyi w s ta 
nie możliwie najczystszym, wprost z la 
wy. Skorzystali z wielkiej fontanny la 
wy, powstałej z dna krateru. Przez za
styganie zzewnątrz fontanna przeisto
czyła się w rodzaj słupa czy kopuły. 
W  ten sposób sam wulkan utworzył ide
alny rezerwoar dla gazów. Wielkie bą 
ble gazów, wydzielające się co chwila 
przez szczeliny w tej kopule, świadczyły 
o wysokiem ciśnieniu gazów wewnątrz 
zastygłej skorupy. Co więcej przez szcze
liny te widać było rozpalone, a właści
wie palące się w zetknięciu z powie
trzem gazy magmatyczne.

Wobec nadarzającej się sposobności 
badacze wcisnęli w jednę z takich szcze
lin rurę metalową, umieszczając ją  za 
palącymi się gazami dla uniknięcia zmie
szania zbieranych produktów z atmosfe
rą. Rura metaliczna połączona była dłu
gim na 7 do 8 m przewodem z dwudzie
stoma kolektorami, każdy o pojemności 
0,5 litra i końce te łączyły się z pompą 
ssącą. Podczas 15 minutowych operacyj 
badacze doskonale odczuwali uderzenia 
lawy w kopule nietylko przez aparat, 
lecz także pod nogami. Temperatura ga
zów, wchodzących do aparatów, wyno
siła około 1 000°C.

Po pierwszym ruchu tłoka pompy, za
uważono kondensującą się na ścianach 
aparatu parę wodną. Analizy powierz
chowne zostały wykonane w kolegium 
w Honolulu, ścisłe w laboratoryum geo
fizyki w Waszyngtonie. Kolektory zo
stały na miejscu doświadczenia zatopio
ne, tak, że o dostaniu się późniejszem 
powietrza wewnątrz nie może być mowy.

Analiza powierzchowna na miejscu 
w Honolulu dala wyniki następujące:

S 02 =  51,6%
C02 =  39,8%
CO — 5,5%-

Wobec ograniczonych środków labora
toryum Hawajskiego niemożliwem było 
zmierzenie ilości wodoru i azotu—to ty l
ko stwierdzono, że mieszanina pozosta

łych po analizie gazów z powietrzem nie 
dawała eksplozyi.

Naczynie, którego zawartość analizo
wano na miejscu, zawierało 50 cm3 wody. 
Woda ta była mleczną z powodu obec
ności wolnej siarki; przefiltrowana nie 
dała żadnych śladów obecności chloru 
w obecności azotanu srebra; nie zawie
rała także tytanu.

Analizy przeprowadzone w Waszyngto
nie dały wyniki następujące.
I. Analiza gazów:

Kol. Kol. Kol. Kol. Kol.
i i r VIII XI XVII

c o 2 23,8 58,0 62,3 59,2 73,9
c o 5,6 3,9 3,5 4,6 4,0
H2 7,2 6,7 7,5 7,0 10,2
n 2 63,3 29,8 13,8 29,2 11,8
s o a „ 1,5 12,8 W n
Gazy rzadkie n W W w

Węglowodory n ł* n w

Co dol.ycze S02 to zanim aparat doje
chał do Waszyngtonu i zawartość jego 
poddana została analizie, przeszedł do 
roztworu i rozłożył się.

Analiza substancyj, zawartych w wo
dzie, zebranej w kolektory:

Kol. I Kol. II
Na20 0,0214 g 0,031 g
k 2o 0,0102 „ 0,011 „
CaO 0,0120 „ 0,14 „
Pe20 3 ) 
Al20 :i} 0,080 „ j 0,010 „

Cl 0,220 „ 0,206 „
P 0,565 „ 0,492 „
n h 3 0,0018 „ r
TiO 0,005(?) „ n
S całk. wyr. w S 03 0,480 „ 0,508 „

Streśćmy wnioski autorów.
1) Gazy, wykryte przez analizę, nie 

mogą istnieć w równowadze obok siebie 
w temperaturze równej lub blizkiej 
1 000°C. Przeciwnie w chwili wydoby
wania się z płynnej lawy są one w s ta 
nie czynnej reakcyi; reakcye te n iew ąt
pliwie rozpoczynają się już w środowis
ku lawy, wtedy, gdy z powodu podnie
sienia się lawy, ciśnienie w niej się 
zmniejsza, trwają do chwili uwolnienia 
się ich z roztworu. Lawa dochodząc do 
powierzchni oswobadza pewną ilość nie
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sionych w swem łonie gazów, wskutek 
tego powstają głębiej nowe kombinacye 
chemiczne. W ten sposób ilość gazów 
reagujących je s t  odmienną w każdym 
bąblu. Stwierdza to zmienność względ
nych ilości gazów w każdej rurze.

Reakcye te (H2-f-S02; H2-|-C02) są wy 
bitnie ekzotermiczne, powoduje to fakt, 
że temperatura lawy Kilauea jest zmien
na: kiedy wydzielanie się gazów wzrasta 
ilościowo, wzrasta także temperatura la
wy; przeciwnie w czasach spokojniejsze
go wypływu gazów — temperatura jej 
obniża się. Według pomiarów badaczów 
amerykańskich różnica maximum i mi
nimum ciepłoty lawy krateru Kilauea za 
czas 4-miesięcznych obserwacyj wyno
siła 115°C (1070°C 13 czerwca, 1185°C 
6 lipca).

2) Ekshalacye lawy Kilauea zawierają 
bezsprzecznie wodę, którą badacze ze
brali w ilości 300 cm,3. Ścisłego stosunku 
między ilością pary wodnej a gazów nie 
udało się stwierdzić. Przyczyna leży 
w tem, że ulegała ona w kolektorach 
kondensacyi, kiedy gazy w dalszym cią
gu wchodziły do nich.

3) Badania mgieł wulkanicznych wy
kazały, że składają się one z S 02, S03 
i wolnej siarki, nie stwierdzono w nich 
natomiast obecności chlorków. Obecność 
tych gazów jes t  doskonałym dowodem 
suchości mgieł wulkanicznych, faktu po
danego, lecz mylnie wytłumaczonego 
przez Bruna. Obecność tych gazów par 
excellence deshydratyzujących dowiedzio
na je s t  nietylko bezpośrednio przez po
miary, lecz uwidocznia się w procesach 
rozkładowych wszystkich lawr, na k tó
rych obserwować można wielką ilość 
siarczanów (ałun, gips) oraz swobodnej 
siarki.

4) Co do zawartości chloru w eksha- 
lacyach Kilauea, to analizy wykazały 
ilości jego bardzo małe. W 1 000 litrach 
zebranych gazów ilość chloru wynosiła 
zaledwie 0,02%-

Potwierdzenie ubóstwa w chlor mate- 
ryałów wybuchowych wulkanu Kilauea 
zostało uskutecznione przez analizy law 
w sąsiedztwie. Lawa ta pomimo, że 
w przeciągu 20 lat wystawiona była na

działanie ekshalacyj, nie wykazała w ka
wałku 2 gramowym ani śladu chloru.

6) Za ważny wynik badacze uważają 
takt, że zebrany azot nie wykazał wcale 
śladów argonu. W tem widzą badacze 
amerykańscy dowód, że gazy wydzielane 
przez wulkan nie są pochodzenia ze
wnętrznego, a więc to samo można po
wiedzieć o wodzie.

6) Wreszcie na ostatnie pytanie, czy 
woda posiada także rolę czynną w pro
cesach wulkanicznych, odpowiadają ame
rykanie twierdząco, zaznaczając, że wnio
ski ich dotyczą tylko Kilauea. Dowodzi 
tego bezpośrednie czerpanie wody z ek
shalacyj po absolutnem usunięciu możli
wości zamieszania powietrza do zbiera
nych gazów; gwarancyą istnienia wrody 
i przytem w roli czynnej jest obecność 
w ekshalacyach wolnego wodoru obok 
C02 i S02. W temperaturze blizkiej 
1 000°C, zachodzi między temi gazami 
znana reakcya H2-]-C02=C0-|-H20.

W dyskusyi po odczytaniu notatek ba
daczów amerykańskich zabierali głos pp. 
Gautier i Lacroix.

Prof. Lacroix zwraca uwagę, że stwier
dzenie istnienia wody w ekshalacyach 
wulkanicznych, zgadza się z wynikami 
studyów P. Pouąuógo i Silvestrego w la
tach 1866 i 1867 nad fumarolami Etny. 
Zdaje się przeto, że jestto zjawisko po
wszechne. Nowe zaś je s t  stwierdzenie 
braku chlorków, w czem Kilauea różni 
się zasadniczo od wulkanów śródziemno
morskich.

Prof. Gautier podkreśla analogię wnio
sków, przedstawionych akademii, z wy
nikami swych własnych doświadczeń nad 
analizą gazów, wydobywających się z roz
palonych skał krystalicznych. Ponieważ 
w artykule zaznajomiłem czytelników 
Wszechświata z badaniami Gautiera 
przeto nie będę wchodził w nie bliżej.

Stoimy więc znowu na rozdrożu. Czy 
podane wiadomości obalają śmiałą myśl 
Bruna, czy woda istotnie odegrywa tę 
ważną rolę w procesach wulkanicznych, 
którą jej ongi przypisywano. Czy więc 
studya Bruna, bogate w wielki mate- 
ryał faktyczny, to tylko wielki błąd 
chemika? Nie jestem chemikiem, niepo
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dobna więc mi dawać odpowiedzi. Jedno 
tylko można tu podnieść. Oto różnicę 
w objętości studyów. Wobec licznych 
analiz Bruna kilka czy kilkanaście po
danych wyżej, zajmują miejsce bardzo 
skromne. Zresztą w notatce Akademii 
francuskiej niepodobna dać całkowitego 
materyału obserwacyjnego. Niepodobna 
też przypuścić, aby Brun wziął s trą t  siar
ki za chlorek srebra, co mu zarzucają 
badacze amerykańscy.

Dobrzeby było, ażeby w tej sprawie 
zabrał głos na łamach Wszechświata ktoś 
z naszych chemików-mineralogów. Jeżeli 
to nie nastąpi, musimy czekać odpowie
dzi Bruna.

Br. Rydzewski.

S IR  O L IY E R  LODGE.

T A JE M N IC A  ŻYCIA 1).

„Co jest cechą główną tego pełnego 
obietnic chociaż burzliwego okresu, w.któ
rym żyjemy? Różni ludzie daliby na to 
pytanie odpowiedzi różne. Co do mnie, 
ośmieliłbym się odpowiedzieć: szybki po
stęp, połączony z zasadniczym sceptycy
zmem. 0 postępie tym powiem niewiele; 
zawsze istnieć musi pewien stopień nie
pewności co do tego, jakie to poszcze-

!) C ontinuity . B y  Sir 01ivor Lodge. P re - 
siden tia l A ddresś (abridged) delivered  to  the 
B ritish  A ssociation fo r. th e  A dvancem ent o^ 
Science, held in  B irm ingham , S eptem ber 1913, 
S łynna m ow a L odgea, w ygłoszona w dniu  o tw ar
cia 43-ego kongresu  T ow arzystw a B ry tańsk iego  
( I I  w rześnia 1913 r.), ukazała się w  d ruku  p. t. 
„C iągłość". T y tu ł ten  zachow ano i w  w ydan iu  
skróconem , z k tó rego  dakonałem  niniejszego 
przekładu. P oniew aż jed n ak  w  w ydan iu  tem  
część m ow y, pośw ięcona kw esty i ciągłości, po
dana je s t  ty lk o  w  streszczeniu , a ty m  sposobem 
na plan p ierw szy  w y su w ają  się — zresztą , zgod
nie z in te n c y ą  au to ra  — pog lądy  ogólniejszego 
znaczenia, przeto  pozw oliłem  sobie zm ienić o d 
pow iednio  ty tu ł, idąc w  tem  za przykładem  licz
nych recenzen tów  i kom entato rów .

(Przypisok tłum acza).

J\Tfi 7

gólne zdobycze przyczyniają się do niego 
w sposób trwały. Pragnę natomiast po
mówić o zasadniczym sceptyzyzmie. P o 
śpieszam wyjaśnić, że nie mam tu na 
myśli zużytego i wielce starożytnego te 
matu: sceptycyzmu teologicznego. Teraz 
właśnie spór ten jest, praktycznie rzecz 
biorąc, bezprzedmiotowy. W każdym ra
zie walka główna je s t  zawieszana; forty, 
za które schronił się nieprzyjaciel nie 
zachęcają do ataku, a terytoryum, które 
obecnie zajmuje, jest nieco tylko więk
sze od tego, jakie mu się z prawa nale
ży. Tym razem sami sprzymierzeńcy 
z obozu naukowego medytują nad mniej 
lub więcej inocnem starciem pomiędzy 
sobą, a do nich przyłączają się filozofo
wie. Przez ten czas dawny wróg czeka 
spokojnie, spodziewając się, że z tej wal
ki może dla niego wyniknąć jakaś ko
rzyść. Czuje on, że niektóre pozycye 
opuścił zbyt pośpiesznie, i że, być może, 
dadzą się one jeszcze odzyskać; mówiąc 
bez przenośni, wydaje się rzeczą możli
wą, że niektóre rzeczy, którym zaprze
czono przedwcześnie z powodu, że dowo
dzono ich w sposób niedość przekony
wający, mogły koniec końców zdarzyć 
się rzeczywiście w tej lub innej postaci.

Tym sposobem dawna gorycz teolo
giczna złagodniała, a na jej miejsce nie
którzy zalecają politykę wyczekującą, 
inni zaś instynktownie politykę taką pro- 
wadzą“.

Jako na,przykłady zasadniczych spo
rów naukowych lub filozoficznych, Lodge 
wskazał na konflikt w fizyologii w kw e
styi witalizmu, dalej na rozprawy, doty
czące budowy atomowej w chemii, i w re
szcie na spór o prawa dziedziczności 
w biologii. Oprócz tych sporów więk
szych toczą się rozprawy w kwestyach 
wychowania, politycznych i ekonomicz
nych, a także w zakresie nauk matema
tycznych i fizycznych. W tej ostatniej 
dziedzinie sceptycyzm dzisiejszy dotyczę 
tego, co OIiver Lodge nazwał ciągłością. 
Jeszcze bardziej zasadniczą doniosłość, 
aniżeli którakolwiek z owych poszczegól
nych dyskusyj, posiada rozpoczynające 
się teraz sprawdzanie krytyczne samych 
podstaw naukowych, a jednocześnie wzra

WSZECHSWIAT
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sta rodzaj sceptycyzmu filozoficznego, 
którego wynikiem jes t  niedowierzanie 
względem procesów czysto umysłowych 
oraz uznanie ograniczoności wiedzy. Skut
kiem tego filozofowie zaczęli kwestyono- 
wać niektóre większe uogólnienia nauko
we, i pytać, czy wysilając się na uni
wersalność i obszerność, nie rozciągnęli
śmy zbyt daleko naszych indukcyj labo
ratoryjnych. Istnieje atoli jeszcze głęb
sza odmiana szerokiego sceptycyzmu, 
która rozumuje, że wszystkie nasze pra
wa natury, tak pracowicie sprawdzone 
i tak starannie sformułowane, są jedynie 
konwencyami nie zaś prawdami; że nie 
mamy żadnej możności dojścia do praw
dy rzeczywistej; że inteligencya nasza 
nie rozwijała się w ten sposób, by mo
gła służyć do takiego akademickiego 
celu; że wszystko, co możemy uczynić— 
to tylko wyrazić rzeczy w formie, nada
jącej się do celów dzisiejszych, i użyć 
tego sposobu wyrażania jako pewnej pró
by wyjaśnienia pragmatycznie pożytecz
nego. Streszczając główny przebieg sporu 
w dziedzinie fizyki, Lodge dowodzi, że 
spór ten obraca się przeważnie dokoła 
pytania, do kogo należeć będzie ostatecz
ne zwycięstwo w walce pomiędzy ciągło
ścią a jej antytezą.

„Badając przyrodę powierzchownie, 
spostrzegamy naprzód brak ciągłości, 
obserwujemy bowiem przedmioty, po- 
wyodrębniane i podlegające liczeniu. Na
stępnie poznajemy rzeczywistość powie
trza oraz innych ośrodków i tym sposo
bem ujmujemy ciągłość oraz ilości ciągle. 
Potem odkrywamy atomy i własności 
liczebne, tak, iż znowu ujawnia się brak 
ciągłości. Jeszcze później wynajdujemy 
eter, skutkiem czego otrzymujemy zno
wu wrażenie ciągłości. Ale prawdopo
dobnie nie je s t  to koniec; jaki będzie 
ostatecznie koniec, i czy wogóle koniec 
nastąpi, na to odpowiedzieć trudno. Dą
żeniem nowożytnem jest podnosić i pod
kreślać charakter nieciągły czyli atomo
wy wszystkiego. Materya przez czas 
długi była atomową w tem samem zna
czeniu, w jakiem atomową je s t  antropo
logia: jednostką materyi je s t  atom tak, 
jak  jednostką ludzkości je s t  osobnik.

Mężczyźni, kobiety czy dzieci dają się 
policzyć jako tyle a tyle „dusz“. Atomy 
materyi mogą także być policzone. Z pe
wnością atoli istnieje złudzenie ciągłości. 
Poznajemy to na przykładzie wody. Wo
da wydaje nam się ośrodkiem ciągłym, 
a jednak je s t  ona z pewnością moleku
larna. W pewnem znaczeniu staje się 
ona znowu ciągłą, jeżeli przypuścimy 
istnienie eteru w jej porach, albowiem 
eter jest zasadniczo ciągły“.

We wszystkich kwestyach spornych, 
których możliwość podkreślił, Lodge kła
dzie nacisk na stanowisko zachowawcze 
oraz zaleca umiarkowanie w wyrywaniu 
i usuwaniu kopców granicznych, z któ
rych najgłówniejszym jest ciągłość. Lod
ge powiada, że nie może sobie wyobra
zić działania siły mechanicznej poprzez 
próżną przestrzeń, chociażby najmniejszą: 
ośrodek ciągły wydaje mu się niezbęd
nym. Lodge nie może dopuścić braku 
ciągłości ani w przestrzeni, ani w czasie, 
ani też wyobrazić sobie jakiegokolwiek 
doświadczenia, któreby usprawiedliwiało 
taką hypotezę. Eter przestrzeni jest co- 
najmniej wielką maszyną ciągłości, a mo
że być czemś znacznie ważniejszem, bez 
niego bowiem z trudnością możnaby so
bie wyobrazić istnienie świata matery. 1- 
nego wogóle. A już z pewnością jest on 
niezbędny dla ciągłości, będąc jedyną 
wszystko przenikającą substancyą, która 
wiąże ze sobą wszystkie cząstki materyi. 
Eter jest materyałem jednoczącym i łą
czącym, bez którego materya, gdyby 
mogła istnieć wogóle, to tylko w postaci 
chaotycznych i odosobnionych fragmen
tów; jest on także ośrodkiem powszech
nym, służącym do komunikacyi pomiędzy 
światami a cząsteczkami. A jednak lu
dzie mogą zaprzeczać jego istnieniu z te
go powodu, że nie je s t  on w żadnym sto
sunku do któregokolwiek z naszych zmy
słów z wyjątkiem wzroku, a i do tego 
ostatniego stosunek eteru nie je s t  bez
pośredni i daje się stwierdzić nie bez 
trudności. Lodge cytuje uderzające zda
nie z mowy J. J. Thomsona, wygłoszonej 
w mieście Winnipeg w roku 1909, doty
czące możliwości wykrywania z pomocą 
pewnych subtelnych przyrządów poje-
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dyńczych atomów, które po otrzymaniu 
odpowiedniego ładunku elektrycznego 
atomowego ukazują się naszym oczom, 
gdy tymczasem całe pole atomów niena- 
elektryzowanych wymyka się z pod n a 
szej obserwacyi. Najmniejszą ilością ma- 
teryi nienaelektryzowranej, jaka  kiedy
kolwiek została wykryta, je s t  prawdo
podobnie (powiada Thomson) ilostka ne
onu, jednego z tak  zw. gazów bezwład
nych atmosfery. Otóż najmniejsza liczba 
molekuł neonu, jaką  możemy ująć, jest 
około 7 000 razy większa od liczby ludzi, 
zamieszkujących ziemię; tym sposobem, 
gdybyśmy nie posiadali lepszego spraw
dzianu istnienia człowieka, aniżeli dzi
siejszy nasz sprawdzian istnienia niena- 
elektryzowanej molekuły, to doszlibyśmy 
do wniosku, że Ziemia je s t  niezamiesz
kała. To porównanie, mówi Lodge, je s t  
uderzające, albowiem na tej zasadzie mo- 
żnaby, z wszelką słusznością odmówić 
nam prawa twierdzenia stanowczo, że 
nawet sama przestrzeń je s t  niezamiesz
kała. Z zupełną pewnością to tylko mo
żemy powiedzieć, że nie rozporządzamy 
środkami, któreby pozwalały wykrywać 
istnienie nieinateryalnych mieszkańców 
pozaplanetarnych, tak, iż o ile nie mają 
oni jakiegoś łącznika z materyalnemi, to 
dla nas fizycznie muszą pozostać na za
wsze niedostępnemi. Wobec tego w prak
tyce mamy prawo traktować ich tak, 
jakgdyby nie istnieli, dopóki jakieś ogni
wo łączące nie będzie odkryte, ale nie 
wolno nam dogmatyzować na ich temat. 
Prawdziwy agnostycyzm jes t  usprawie
dliwiony, ale nie je s t  usprawiedliwiona 
rozmaitość dogmatyczno pozytywno gno- 
styczna. Lodge kładzie nacisk na to, że 
nauka nie posiada kompetencyi do wy
powiadania obszernych negacyj nawet 
w kwestyi eteru, a gdy t:  czyni nie ma 
słuszności. Nauka nie powinna operować 
negacyami; siłą jej są twierdzenia, i ża
dna wiedza oparta na abstrakcyi, nie po
winna mieć tej śmiałości, żeby przeczyć 
czi mukolwiek. Przeczenie nie jest b a r 
dziej nieomylne od twierdzenia. Istnieją 
tanie i łatwe gatunki sceptycyzmu cał
kiem podobnie, jak są tanie i łatwe ga
tunki dogmatyzmu; faktycznie scepty

cyzm może stać się chorobliwie dogma
tyczny, nauka wystrzegać się powinna 
upodobania osobistego zarówno w kie
runku odjemnym, jak  i w dodatnim. Po
gląd, polegający na powszechnem prze
czeniu, może być bardzo powierzchowny.

„Wszystkie procesy umysłowe oparte 
są na abstrakcyi. Tak np. historya musi 
zignorować wielką mnogość faktów, aby 
módz pewną ich liczbę uwzględnić w spo
sób rozsądny: wybiera ona. Tak samo 
czyni sztuka, i dlatego to rysunek jest 
wyraźniejszy aniżeli rzeczywistość. Nau
ka tworzy dyagramat z rzeczywistości 
odsłaniając mechanizm, niby werk zega
ra. Anatomowie dysekują układ ner
wowy, naczynia krwionośne i mięśnie 
i opisują je  oddzielnie—rozróżnienie je s t  
niezbędne dla ujęcia umysłem—ale w ży
ciu wszystko to jest zmieszane i współ
działa sobie wzajemnie; w rzeczywistości 
czynniki te nie pracują oddzielnie, cho
ciaż mogą być badane oddzielnie. Skal
pel rozróżnia; szpada lub kula przebija 
wszystko bez różnicy. To jest życie al
bo raczej śmierć. Prawa natury są ru 
sztowaniem dyagramatycznem, otrzyma- 
nem drogą analizy lub abstrakcyi z ca
łego obszaru rzeczywistości.

„Stąd wynika, że nauka nie ma powa
gi w przeczeniach. Aby skutecznie prze
czyć, trzeba mieć znacznie większy ob
szar wiedzy aniżeli aby twierdzić, ab- 
strakcya. zaś z natury rzeczy nie ma 
wielkiego obszaru. Wiedza posługuje się 
metodami abstrakcyi i przez to dokony
wa swych odkryć. Przyczyną, dla k tó
rej niektórzy fizyologowie tak gwałtow
nie nalegają na dostateczność praw fizy
ki i chemii i opierają się pokusie apelo
wania do przyczyn nieznanych (pomimo 
że wpływ kierowniczy i samorzutność 
rzeczy żyjących są niekiedy równie oczy
wiste jak  niewytłumaczone) jest to, że 
są oni namiętnie przywiązani do własnej 
swej roboty, a ta  własna ich robota po
lega na śledzeniu praw zwykłej energii 
fizycznej w labiryntach „koloidalnych 
związków elektrolitycznych o wielce 
skomplikowanej budowie chemicznej" 
oraz badaniu jej zachowania się tamże".



JSla 7 WSZECHSWIAT 103

Są atoli biologowie, a liczba ich, jak 
wiadomo, nie jest znów tak mała, któ
rzy, ogarnąwszy całość swego przedmio
tu, widzą jasno i uczą, że, zanim wytłu
maczymy w zupełności wszystkie czyn
ności rzeczy żywych, musimy powołać 
się na niektóre przyczyny, które dotąd 
były wyłączane. „Rzecz żyjąca podlega 
prawom fizyki narówni z każdą inną rze
czą, ale niewątpliwie daje ona początek 
pewnym procesom i wytwarza rezultaty, 
które bez niej powstaćby nie mogły: po
cząwszy od gniazda ptasiego, a skoń
czywszy na plastrze miodu i począwszy 
od pudelka drewnianego a skończywszy 
na okręcie wojennym. Zachowanie się 
okrętu, wyrzucającego pociski, daje się 
wyrazić z pomocą terminów z dziedziny 
nauki o energii, ale rozróżnienie, które 
okręt ten czyni pomiędzy sprzymierzeń
cem a nieprzyjacielem nie da się wytłu
maczyć na tej drodze. Pełno jest tizyki, 
chemii i mechaniki dokoła każdej czyn
ności życiowej, ale do zupełnego jej zro
zumienia potrzeba czegoś więcej niż fi
zyki i chemii. A życie wprowadza czyn
nik nieobliczalny. Wędrówki pożaru lub 
cyklonu mogłyby wszystkie być przewi
dziane przez Laplaceowskiego „Rachmi
strza", gdyby mu dane były położenia 
początkowe, prędkości i przyśpieszenia 
molekuł, ale żaden matematyk nie po
trafiłby obliczyć drogi, jaką ma przele
cieć mucha pokojowa. Fizyk, gdyby mu 
do galwanometru dostał się przypadkiem 
pająk, mógłby otrzymywać zjawiska, cał
kiem niemożliwe do wytłumaczenia, dopó- 
kiby nie odkrył przyczyny supra natural
nej, t. j. w danym razie dosłownie su- 
prafizycznej. Ośmielam się wypowiedzieć 
twierdzenie, że życie wprowadza coś nie
obliczalnego i pełnego celowości do praw 
fizyki, tym sposobem uzupełnia ono wy
raźnie owe prawa, chociaż z drugiej stro
ny pozostawia je niezmiennemi, i samo 
podlega im wszystkim”.

„Ludzie nauki są wrogami przesądów 
i mają w tem słuszność, ponieważ w bar
dzo znacznej części przesądy są zarazem 
szkodliwe i godne potępienia; jednakże 
niekiedy termin ten może być niewłaści
wie zastosowany do pewnych praktyk,

których teorya je s t  nieznana. Dla po
wierzchownego obserwatora niektóre 
praktyki samychże biologów mogą wy
dawać się grnbemi przesądami. Celem 
zwalczenia malaryi sir Ronald Ross nie 
wznosi wprawdzie ołtarza, ale bądź co 
bądź wylewa oliwę na staw, ofiarując 
libacyę geniuszom, władcom tego stawu. 
Albo czy może być coś bardziej komicz
nego, ja k  ciekawy i oczywiście dziki ry 
tuał, zachowywany przez urzędników 
Stanów Zjednoczonych w czasie budowy 
tak wspaniałego pod względem hygie- 
nicznym kanału panamskiego — rytuał, 
polegający na wybijaniu dziurek w pły
tach metalowych celem odstraszenia za
razy. Cóż wreszcie może być niedo
rzeczniejszego napozór, jak  praktyka, 
polegająca na paleniu lub zatruwaniu 
roli, aby uczynić ją  żyzniejszą!

Tłum. S. B.
(C. d. nast.).

P R Z Y S T O S O W A N IE  I EW O L U C Y A .

(Ciąg dalszy).

Tutaj zachodzi jeszcze pytanie, co do 
którego niektórzy neolamarkiści przeciw
stawiają się weismannistom. Czy wpływ 
pewnego środowiska je s t  specyficzny, 
czy wywołuje on w organiźmie daną 
modyfikacyę, a nie żadną inną? Biorąc 
dosłownie niektóre myśli Lamarcka, wielu 
uczonych nadało środowisku potęgę, rze
czywiście, cudowną, stawiając je wobec 
istot żyjących w stosunku twórcy do 
stworzeń. Neodarwiniści powstali p rze
ciw temu, finalistycznemu według nich, 
twierdzeniu, sądzą oni, że skutek dzia
łania jakiegoś czynnika jest najzupełniej 
nieokreślony, że modylikacye organizmu 
są najzupełniej dowolne w stosunku do 
środowiska, co potwierdził Weismann 
w swojej teoryi determinantów.

Aby rozwiązać to zagadnienie, trzeba 
rozważyć je z zupełnie innego punktu 
widzenia, niż czynią to wyżej wspomnia
ni antagoniści. Nie należy rozpatrywać
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ryczałtowo całego zbioru indywiduów 
i zastanawiać się jak  wpłynie na nie śro
dowisko, lecz badać skutki oddziaływa
nia danego środowiska na jeden, oddziel
ny organizm. Nie środowisko zmienia 
organizm; wynik zależy tyleż od organi
zmu, co od środowiska, i rezultat ten 
je s t  ściśle specyficzny względem tego 
właśnie środowiska i tego organizmu. 
Trzeba zawsze pamiętać o tem, że sub- 
stancya żyjąca nie je s t  określonem cia
łem chemicznem, związkiem, odpowiada
jącym pewnej formule lecz mieszaniną 
rozmaitych substancyj, zmiennych tak 
co do swego składu chemicznego, jak  
i co do stanu fizycznego. Zważywszy 
z jednej strony wszystkie zdarzenia, któ
rych widownią je s t  cząsteczka substan- 
cy* żyjącej od czasu swego powstania, 
z drugiej zaś strony na różnicę warun
ków, którym są poddane dwie jakiekol
wiek jej cząsteczki, dochodzimy logicznie 
do wniosku, że dwa indywidua muszą 
różnić się jedno od drugiego, chociażby 
w bardzo małym stopniu.

Ale i warunki danego środowiska nie 
są te same we wszystkich jego punk
tach, a więc identyczność nie istnieje, 
ani co do indywiduów, ani co do działa
jących na nie wpływów. Lecz jeżeli ba
dać będziemy każde indywiduum zosob- 
na, ujrzymy dokładnie, że rezultat dla 
tego indywiduum nie będzie jakikolwiek, 
że zależeć on będzie ściśle od tego wła
śnie indywiduum i od danego wpływu. 
Np. w tak zwanym zjawisku Bordeta 
krowie i tylko krowie mleko zastrzyknię- 
te w otrzewną świnki morskiej daje osad 
z surowicą tej krwi, świnka morska pod
legła zmianie, odnoszącej się tylko do 
jednego, danego wpływu. Wszystkie fak
ty, dotyczące szczepień ochronnych, spro
wadzają się, zresztą, do tego zjawiska. 
Gdy chodzi o modyłikacye morfologicz
ne, zjawiska są zupełnie takie same; dla 
każdego wziętego oddzielnie indywiduum 
rezultat współdziałania kompleksu: orga
nizm X środowisko, je s t  zawsze specy
ficzny i zależny od chwili, w której ro
biona jest obserwacya. Jeżeli, w bada
niu zbioru jednostek, różnice morfolo
giczne wydają nam się znacznie silniej-

szemi od fizyologicznych, to zapewne 
dlatego, że uważamy za różne między 
sobą raczej dwa wyglądy, niż dwa stany.

Możemy tedy twierdzić, że ani środo
wisko, ani organizm, oddzielnie wzięte 
pod uwagę, nie zawierają w sobie wprzód 
określonego, predeterminowanego rezul
tatu. W rzeczywistości istnieje nieza
przeczony determinizm, którego nie mo
żemy określić, znając tylko bardzo n ie
dokładnie jego dane. Dodajmy, że gdy
byśmy byli zmuszeni przez fakty do 
uznania rzeczywistego indeterminizmu, 
bylibyśmy przez to samo zniewoleni 
uznać, że materya żyjąca posiada wła
sność podstawową, względem której ma
terya nieżywa nie przedstawia żadnej 
analogii; byłyby więc dwie materye, al
bo coś, co dodane do materyi czyniłoby 
ją  . tem samem przynajmniej częściowo 
nieczułą na konieczności fizyczno - che
miczne. Tego właśnie chcieliby witaliści. 
Wystarczy jednak dokładnie określić za
gadnienie, aby otrzymać, jakeśmy to zro
bili, rozwiązanie wręcz przeciwne: inde- 
terminizm jest jedynie pozorny. .

Teraz jesteśmy w stanie pojąć roz
maitość rezultatów dla danego środowis
ka i wyciągnąć stąd wszystkie wnioski. 
Mając danym zbiór indywiduów możli
wie najpodobniejszych, otrzymamy pe
wną liczbę kształtów podobnych lecz 
otrzymamy i różne; możliwe je s t  nawet, 
że kształty różne będą liczniejsze od je
dnakowych. Tembardziej, jeżeli zbiór 
indywiduów niepodobnych umieszczony 
je s t  w warunkach analogicznych, otrzy
mamy rezultaty bardzo rozmaite; pomi
mo to jednak, kilka, a może i większość 
indywiduów z tego zbioru zachowa się 
w dobrym stanie i będzie przystosowana.

Stojąc na stanowisku morfologicznem, 
wielu przyrodników przyjęło pewnego 
rodzaju hierarchię, nie co do możliwości 
życia w danych warunkach (patrz w y
żej), lecz co do samego sposobu życia. 
Porównajmy np. rozmaite larwy owadów 
przystosowane do życia wodnego. Wia
domo, że rezultat morfologiczny takiego 
przystosowania, jest bardzo rozmaity. 
Jedne z tych larw zachowują oddycha
nie ściśle powietrzne (stygmaty), inne
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oddychają powietrzem rozpuszczonem 
w wodzie (zapomocą wyrostków tchaw- 
kowych, albo też przez całą powierzchnię 
ciała), inne wreszcie posiadają prawdzi
we skrzela. Taka sama rozmaitość pa 
nuje i w ich narządach pokarmowych.

Tak więc rozpatrując bądź to narząd 
oddechowy, bądź pokarmowy, bądź jak i
kolwiek inny, mogłoby się zdawać, że 
niektóre larwy mają budowę ściśle za
stosowaną do życia wodnego, gdy inne 
pozostały do pewnego stopnia ziemnemi, 
przynajmniej częściowo, żyjąc, pomimo 
to, w wodzie. Czyż pierwsze byl.yby le
piej przystosowane do swego środowiska, 
niż drugie?

W rzeczywistości, wszystkie są równo, 
chociaż w odmienny sposób przystoso
wane. Wszystkie żyją, rozwijają się, 
a, stawszy się dojrzałemi, rozmnażają 
się i nie możemy dostrzedz w żadnej 
z nich najmniejszej oznaki rychłego zni
knięcia. Są one przystosowane i dobrze 
przystosowane. Jakież kryteryum, zre
sztą, jeżeli nie chcemy stawać na tak 
zwodniczem stanowisku, jakim jest punkt 
widzenia ludzki, który pozwoliłby nam na 
rozróżnianie wartości przystosowań ana
tomicznych i na ustalenie między niemi 
jakiegoś stopniowania? Oddychanie za
pomocą skrzel tchawkowych wydaje nam 
się dla zwierzęcia wodnego dogodniej- 
szein od oddychania powietrznego. Lecz 
zdanie to spoczywa jedynie na naszych 
osobistych poglądach, a w zupełności po
mija wygodę głównego zainteresowane
go. Niemając jego świadectwa, poprze
stańmy na stwierdzeniu różnic i posta
rajmy się wytłumaczyć je, co nie przed
stawia żadnej większej trudności: różne 
organizmy, znalazłszy się w jednakowych 
warunkach środowiska, utworzyły wraz 
z tem środowiskiem tyleż różnych kom
pleksów, a z działań zachodzących w każ
dym z tych kompleksów, wynikło tyleż 
układów wymian. Jedne z tych organi
zmów, przystosowane, pozostały przy ży
ciu, inne zaś umarły, a więc zaszedł do
bór nie względem dobrze lub źle przy
stosowanych organizmów, lecz przez to 
samo, że jedne z nich mogły się przy
stosować, inne zaś —nie. Dla tych, które

pozostały przy życiu, przystosowanie, zja
wisko w istocie swej fizyologiczne, wy 
raziło się w rozmaity sposób, przyczem 
każdy sposób odpowiada innemu kom
pleksowi. Tak więc między różnemi re
zultatami morfologicznemi przystosowa
nia nie będziemy i nie możemy robić 
stopniowania; przystosowanie jest pod 
tym względem bez epitetu; i nic nie po
zwala nam twierdzić czy jest ono, lub 
nie jest dogodnem czy pożytecznem dla 
jednostki. Przez to samo, że organizm 
utrwalił się, je s t  on przystosowany, t. j. 
budowa jego i układ anatomiczny są od
powiednie do warunków środowiska 
w najszerszem tego słowa znaczeniu.

IV.

W taki właśnie sposób, biorąc rzecz 
logicznie, należy pojmować przystosowa
nie. Całe ciało, a nie jedna część jego, 
zmienia się pod takim czy innym wpły
wem i ta zmiana całego ciała umiejsco
wią się i jakgdyby utrwala w ograniczo
nej jego części. Zmienia się sama bu
dowa, a nie jedna cecha, a więc mody- 
fikacya ta nie będzie mogła nazywać się 
cechą nabytą; chcąc używać terminologii 
właściwej i wyrażającej całe pojęcie na
leży odtąd mówić: budowa nowo nabyta.

Czy budowa ta, powstała ze współdzia
łania organizmu i środowiska, jest dzie
dziczna? czyli, mówiąc wyraźniej, czy 
organizm zmodyfikowany przez warunki 
bytu zachowuje tę modyfikacyę i czy 
przelewa ją, tę właśnie, a nie inną na 
swe potomstwo?

Należy się tu porozumieć, że nie cho
dzi o to, aby wiedzieć, czy dany wpływ 
zewnętrzny uzewnętrznia jakiś „deter
minant", „cechę", czy inną równoznacz
ną jednostkę, która istniała już poprzed
nio w narządach płciowych; chodzi tu 
o to, aby przekonać się, czy ten wpływ 
powoduje zmianę ogólną, specyficzną dla 
tego wpływu w uprzednio wyszczegól
nionych warunkach, gdy nie.nożliwem 
jest powiedzieć, czy dana część organi
zmu zmieniła się pierwsza, czy ostatnia; 
organizm zmienia się za jednym zama
chem, jeśli tak można powiedzieć. I nie
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może być inaczej, jeżeli nowonabyta b u 
dowa ma s ta ć , się dziedziczną; powoły
wać się, wraz z weismannistami, na in- 
dulccyę równoległą germenu i somy— to 
chcieć wytłumaczyć przez niewytłuma
czone zjawisko łatwe, zresztą, do poję
cia. Jeżeli plazma zarodkowa i ciało 
(germen i soma) są rzeczywiście, jak  
utrzymują weismanniści, dwiema częścia
mi niezależnemi, to równie trudno je s t  
zrozumieć, że jakikolwiek wpływ wywo
łuje w każdej z nich tę sarnę zmianę, 
jak, że zmiana w soma przechodzi na 
germen. Ponieważ, według nich, dany 
wpływ wywołuje jakikolwiek rezultat, 
niema, doprawdy, żadnego powodu, aby 
ten sam rezultat został wywołany w ger- 
menie i w somie; i byłoby, rzeczywiście, 
ciekawem, gdyby między wszystkiemi 
rrożliwemi rezultatami zachodził właśnie 
taki zbieg okoliczności. Wreszcie, gdy
by zdarzało się to rzadko, między bar
dzo licznemi innemi przypadkami, gdzie 
zachodziłyby dwie odmienne modyfika 
cye; ale nigdy nie zostało ściśle zaobser
wowane, aby danej zmianie somatycznej 
odpowiadała inna zmiana zarodkowa, tj., 
nby potomstwo zmieniło się w sposób 
odmienny od rodziców na skutek działa
nia tego samego wpływu. Przeciwnie, 
jeżeli zmodyfikowany organizm rodzi
cielski daje początek również zmodyfi 
kowanemu potomstwu, to dwie te mody^ 
fikacye są zawsze tego samego rodzaju. 
Należałoby więc przyjąć dla danego wpły
wu rzeczywistą specyficzność i przypisać 
mu możność poruszenia w somie i w ger- 
menie tej samej „cechy", wyłączając 
wszelkie inne. Taka specyficzność była
by szczególnie godna uwagi i zadziwia
jąca, gdyż uzewnętrzniałaby tę samę ce
chę, działając na substancye tak różne, 
jak  germen i soma. W ten sposób do- 
szlibyśmy do wniosku wprost przeciw
nego zasadom doktryny weismannow- 
skiej, opartej na braku jakiejkolwiek 
zależności modyftkacyj od wywołujących 
je wpływów.

Oznacza to, że indukcya równoległa, 
ustępstwo zrobione dla uratowania kon- 
cepcyi plazmy zarodkowej, prowadzi nie- 
uniknienie do niedorzeczności i w ten

i sposób czyni niemożliwem przyjęcie te- 
oryi dualizmu organizmu. Prawdziwem 
rozwiązaniem zagadnienia jest, poprostu, 
stwierdzenie, czy zaszłe w jednostce mo- 
dyfikacye pozostają w jej potomstwie, 
i jakie są te modyfikacye. Wobec tego, 
że modyfikacye te są albo ściśle morfo
logiczne i, poprostu, miejscowe, albo też 
związane z całą budową i w tym razie, 
morfologicznie umiejscowione, należy wy
kazać, że właśnie te ostatnie utrzymują 
się w ciągu pokoleń. W ten właśnie 
sposób przedstawia się zagadnienie ewo- 
lucyi.

Nie je s t  trudnem dać tutaj odpowiedź 
twierdzącą. Opierając się, na początek, 
tylko na organizmach anatomicznie pro
stych, u których germen powstaje z so
ma w każdej chwili i w sposób widocz
ny, będziemy już mieli niejakie pojęcie
0 zjawisku.

Liczne i urozmaicone doświadczenia 
zostały dokonane na różnych pleśniach. 
Np. Hunger, hodując Sterygmatocystis 
nigra w różnoprocentowych roztworach 
soli, otrzymał przystosowania do tych 
nowych warunków, przystosowania, trw a
jące nawet po powrocie do warunków 
pierwotnych.

Najgłówniejszym zarzutem, stawianym 
tym doświadczeniom, jest, że u grzybów 
germen i soma nie są może dostatecznie 
zróżnicowane. Zarzut ten mógłby się 
wydać śmiesznym, warto go jednak pod
nieść ze względu na bezzasadność po
tocznego rozróżniania jednostki i jej ro
du. W rzeczywistości, od przodka do 
potomków istnieje ciągłość substancyj, 
zamaskowana jedynie przez mniej lub 
więcej rychłe oddzielanie się indywi
duów; ze stanowiska dziedziczności, pe
wna budowa trwa w rodzie pewien zmien
ny czas, niezależnie od liczby następują
cych po sobie jednostek.

Inne próby, zupełnie przekonywające, 
zostały dokonane przez Schiibelera (1873)
1 Petermanna (1877) na rozmaitych ga
tunkach zbóż; czas wegetacyi zbóż tych, 
zasiewanych przez pięć lat na północy 
Europy, uległ znacznemu skróceniu (np. 
u jęczmienia ze 117 do 76 dni), skróce
niu, trwającemu przez kilka pokoleń, gd<$
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zasiewa się w Europie środkowej ziarna, 
zebrane na północy—a więc wypływają
cemu ze zmiany w samej budowie tych 
zbóż.

Gdybyśmy zgodzili się na chwilę na 
odróżnianie germenu i somy — to musie
libyśmy przyjąć, że germen pierwszego 
pokolenia nie został dotknięty przez 
wpływy zewnętrzne, wobec tego, że wpły
wy te, w szczególności oświetlenie, mo
gły zacząć działać dopiero od chwili k i t ł - 
kowrania, ziarno zaś zostało zasiane w zie
mię, niezawierającą żadnych specyal- 
nych w'arunkówr, mogących wpłynąć na 
wymiany. Zmodyfikowane więc zostało 
samo soma, które daje ziarna również 
zmodyfikowane, i zmodyfikowane tak, 
jak  ono—ponieważ substancya ziarn po
chodzi bezpośrednio od substancyj pozo 
stałych części rośliny. I to właśnie za
rzuca De Meyer doświadczeniom Schti- 
belera i innych, mówiąc: „komórki roz
rodcze powstały na soma zmienionem“. 
Ma to, zapewne, oznaczać, że jest się 
w prawie mówić o modyfikacyi nabytej 
tylko wtedy, gdy soma niepodlegając 
jej, przelewa ją  mimo to na germen. 
Zresztą, niewątpliwie, komórki płciowe 
podległy również wpływowi klimatu wr cza
sie swego powstawania; ponieważ jednak 
skrócenie okresu wegetacyi daje się od
czuwać już od pierwszego roku zasiewa
nia roślin na północy, ustala się ono, 
prawdopodobnie przed ukazaniem się 
najpierwszych zaczątków komórek płcio
wych. Te biorą potem udział wr wymia 
nach tak, jak  cała reszta rośliny. Żadne 
rozróżnianie nie ma więc tu znaczenia. 
Jakkolwiekbądź, rośliny zmieniają się na 
skutek swych wymian z nowem środo
wiskiem, wynika stąd nowa, trwała bu 
dowa—i nic nie upoważnia nas do uw a
żania jej za skutek uzewnętrznienia się 
uprzednio istniejącej cechy.

Doświadczenia i spostrzeżenia nad zwie
rzętami dają nam również pewną liczbę 
ścisłych faktów, które wykazują nieza
przeczony wpływ środowiska na dzie
dziczną zmienność istot żyjących. Przy
pomnimy tu, poprostu, doświadczenia 
Standfussa, Fischera, Bachmetjewa i in
nych nad poczwarkami, poddanemi dzia

łaniu ciepła lub zimna. B.idacze ci otrzy
mali zmiany w układzie zabarwienia 
skrzydeł, zmiany, które udało się prze
nieść na potomstwo. Tu mogłaby powtó
rzyć się ta sama dyskusya wobec tego, 
że poczwarki zostały poddane w całości 
działaniu temperatury.

,  Gdyby jednak było potrzebne wykazać 
raz jeszcze, że organizm jest całością nie
podzielną, doświadczenia Picteta wyka
załyby to a i nadto dobitnie. Pewna ilość 
gąsienic (Ocneria dispar, doświadcz. 6), 
żywiona liśćmi orzecha włoskiego zamiast 
liści dębu, daje motyle jaśniejsze od nor
malnych, i zmiana ta utrzymuje się 
w dwu następnych pokoleniach, chociaż 
tym razem gąsienice zostały wyhodowa
ne na liściach dębu, t. j. w środowisku 
pierwotnem. Doprawdy, trudno wyobra
zić sobie tutaj,^aby „germen" mógł pod- 
ledz nowym w’pływom niezależnie od 
„soma": chodzi tutaj o zjawisko odżywia
nia się ogólnego, które wywołuje prze
mianę ogólną wszystkich części, prze
mianę, której punkt wyjścia je s t  nieza- 
przeczenie somatyczny, tembardziej, że 
u łuskoskrzydlych indywidualizacya mor
fologiczna produktów płciowych je s t  zu
pełnie jasna od samego początku roz
woju.
Wedł. St. liubauda , streść. G. Poticorowski.

(Dok. nast.).

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

Wydział przyrodniczy.

Dnia 20/1 przed porządkiem obrad p.- dr. 
P r. Chłapowski przedstawił trzon kośoi p i
szczelowej (fibia) słonia, wydobyty w listo 
padzie w głębokości 4 m, w piasku w oko
licy najbliższej Poznania. Trzon ten (dia- 
physis) pozbawiony jest całkiem nasad (epi- 
physis), k tóre się na miał skruszyły. D łu
gość jego 74 cm. Podarował go p. W. Offier- 
ski, podając wiadomość, że kości tego sa
mego zwierzęcia jes t w te.n miejscu więcej. 
Ponieważ wobec długości trzonu nadzw y
czajnej, może ona pochodzić tylko albo od
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pospolitego u  nas, ale bardzo starego m a
m uta (właściwie m am ąta) albo od wielosło- 
nia (Elephas an tiąuus), którego szczątki 
w niżu północnym są rzadkie, dr. F . (Jhł. 
będzie się starał o ich odkopanie i nabycie 
w całości dla zbiorów m uzealnych.

N astępnie referował p. Stefan Gantkowski 
z Gniezna na tem at; „Jakie gatunki szale
nia pospolitego (Hyoscyamus niger) zacho
dzą (znajdują się) w handlu". Nasamprzód 
objaśnił dokładnie budowę roślin „Psianko
w atych", do któroj to  rodziny należy Sza 
leń pospolity, także Szalej albo Lulek zwa
ny. P relegent rozbierał szczegółowo kwiat 
sam szalenia, mówił o kielichu i koronie, 
dalej o owocu i nasieniu tychże roślin. Ba
czną uwagę zwrócił na kw iatostany szalenia
0 ulistnieniu ki-ętoległem, k tó re wyróżniają 
się tem właśnie, że szypułki, kolejno po so
bie następując, padają na lewo i na prawo, 
w skutek czego kwiaty na pozór stoją w dwu 
szeregach. R eferent przedstawił dalej, jakie 
tru jące składniki, tak  zw. alkaloidy, zawiera 
ta  roślina, t. j. hyoscyam inę i hyosoynę, 
których, również jak  atropiny, używają, jak 
wiadomo, w m edycynie wewnętrznej jako 
środka nasennego, alo przy tem pobudzające 
go czynność sorca, gdy ona ustaje.

Kolejno postępując, p. G. przedstawił po
tem 4 gatunki szaleni, jakie znajdują się 
w handlu, nadmieniając, że najlepsze g a tu n 
ki pochodzą z Belgii, gdzie rośliny te  hodują 
najstaranniej, obsiewając niemi całe pola 
(plantacye belgijskie). Mniej wartościowe 
gatunk i szaleni hodują także w Niemczech 
w okolicy D arm stadtu, poślednie gatunki 
przychodzą do nas z Węgier, a najgorszych, 
czyli najmniej wartościowych dostarcza 
Rossy a.

Po dokładnem podaniu i objaśnieniu, jak
1 czem różnią s :ę w} żej wymienione 4 gat. 
lokalne między sobą, i rozebraniu szczegó- 
łowem budowy ich liści, łodyg, kwiatów 
i t. d., niemniej interesującą była wzmianka 
o wyniku badań m ikroskopijnych, specyalnie 
liści u  pojedyńczych odmian szalenia, które, 
jak  wiadomo, w tkance komórkowej pomię 
dzy tak  zw. nerwami zawierają szczawian 
wapniowy, grupujący się w kształcie roz
maicie ułożonych kryształków , najczęściej 
w formie piramidy7, rzadziej w tak  zw anych 
nagromadzeniach kryształów , a jeszcze rza
dziej .w kształcie miału krystalicznego. B a
dania chemiczne liści szalenia w trzech roz
wojach, t, j. zupełnie młodego listka, dalej 
starszego nieco okazu, wreszcie liścia zupeł
nie starego, wyrośniętego, wykazały ch a rak 
terystyczno różnice. L istek . młody, w łożony 
do rozczynu wodzianu chloralu okazał się 
zupełnie przejrzystym , wszystkie kryształki 
były tu  widoczne, ale wszystkie zupełnie 
małe i luźno leżące. Liść starszym, który

dość cienką jeszcze zachował konsystencyę, 
włożony w rozczyn wodzianu chloralu, okazał 
się wprawdzie jeszcze dość przejrzystym , ale 
kryształy były tu  znacznie już większe, tło 
czące się ku sobie, a były i takie, które 
skupiły się, zbite ich nagromadzenia. Liść 
wreszcie zupełnie stary , wyrośnięty, pomimo 
że dni kilka leżał w roztworze wodzianu 
chloralu, nie okazał się woale przejrzystym  
i zachował konsystencyę zupełnie twardą. 
Kryształów okazała się tu  bardzo wielka 
ilość, a pomiędzy nerwacyrą i tak zw. „tne- 
sophyllum “ okazały się pojedy ńcze wielkie 
kryształy.

W dyskusyi nad odczytem p. Gantkow- 
skiego zabrał głos naprzód p. Suchocki 
w sprawie terminologii polskiej, odnoszącej 
się do oznaczenia zioła: Hyoscyamus niger, 
powołując się na książkę Rostafińskiego.

Następnio odczytywano odnośne ustępy 
z Zielnika Syreniusza, (najdawniejsze wspa
niałe wydanie) i z A ntoniego Wagi: Flora 
polska.

Dr. F . Chłapowski twierdzi, że różnica 
wartości drogeryjnyrch okazów lulka czar
nego, czyli blekotu (Hyoscyamus niger) lo
kalna, t. j. wedle miejsca ich pochodzenia, 
polega z pewnośc;ą nietylko na odmiennym 
wyglądzie (makroskopijny m, mikroskopij
nym), ale i na odmienności zawartości 
względnej pewnych alkoloidów, a więc s to 
sunku tychże do siebie. F ak t ten nieza
wodny jest niemałej i nader aktualnej do
niosłości wobec tego, że z tego powodu 
i preparaty  farm aceutyczne z niego w yra
biane, tak  zw. Galenusowe, a więc np. 
E x trac t. Hyoscyami, T inct. Hyoscyami ró
żnić się muszą wedle miejsca pochodzenia 
ziół do tego użytych. Obecnie coraz w ię
cej używają lekarze, mianowicie psychiatrzy 
i neurolodzy, a także i chirurdzy i gineko
lodzy — w celach uspokojenia (zamroczenia) 
jednego mianowicie z tych  alkaloidów póź
niej od innych poznanego, t. j. hyosoyny, 
o którym  się niedawno przekonano, że jest 
chemicznie identycznym  ze skopolaminą.

Wiadomo, że i inno rośliny psiankowate 
jad-jwite czyli Solaneae, odznaczają się tein, 
że zawierają kilka równocześnie alkaloidów 
o różniącein się bardzo, a naw et antagoni- 
stycznein działaniu na centralny system ner
wowy, a zwłaszcza na korę wielomózgu. 
Takiemi są, prócz wspomnianego przez p re
legenta i inne gatunki szaleju i gatunek 
pokrzyku, nazwany przez lud wilczą jago
dą -A tro p a  Belladonna, oraz Scopolia atro- 
poides. O atropinie już dawno wiedziano, 
że małe dawki jej wywołują omany i złu
dzenia, a więc pomieszanie przy zaohowanej 
jednak przytomności, gdy tymczasem większe, 
odbierają całkiem przytomność, nawet jesz
cze w okresie podniecenia, a więc kurczów
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i bredzenia (delirium), nim jeszcze przyjdzie 
do stanu komatycznego, śpiączki, poczem 
następuje nieraz śmierć z zupełnego pora
żenia ośrodków oddychania i krążenia. Tak 
więc ten sarn organiczno - chemiczny skład
nik, zaw arty w E x tr. belladonae, jednoczy 
w sobie działanie pobudzające — z porażają- 
cem, po kolei występujące prędzej lub póź- 
niej, silniej lub słabiej, zależnie od wielkości 
dawki. W tym  samym wyciągu, a więc 
w liściach tego samego zioła występuje je 
dnak inny jeszcze składnik, chemicznie po
krewny atropinie, bo izomeryczny z nią, 
hyoscyamina, którego skutkiem  jest skróce
nie okresu podniecenia, ale niewielkie w po
równaniu do działania trzeciego składnika 
hyoscyny albo skopolmiiny, który  obecnie, 
najczęściej w połączeniu z morfiną, bywa 
bardzo często używany, zwłaszcza do injek- 
cyi podskórnej w celach uspokojenia. W y
starczają do tego celu dawki półmiligramo- 
we nieraz u  dorosłego, naw et przy najsil
niejszych psychicznych podnieceniach; za
zwyczaj stosuje się go do injekcyi podskór
nych w połączeniu ze znacznie większą daw
ką morfiny a czasami w dodatku jeszcze 
i dyoniny.

Po zastrzyknięciu takiej kombinacyi dwu 
pierwszych (skopolaminy i morfiny) chory 
zapada w stan półświadomy z zupełnem znie
czuleniem; rozmawiać może podczas ciężkich 
operacyi, nic o bólu niewiedząc; przy ta 
kiej kombinacyi mniejsza nawet dawka sko
polaminy w ystarcza. Technika takiego znie
czulenia może się jeszcze udoskonalić, w y
pierając chloroform w niektórych opera- 
cyacb. L ite ra tu ra  odnosząca się do tego 
już jest bardzo bogata. W porównaniu do 
pokrewnych rnu chemicznie i farmakologicz
nie alkaloidów środek ten, choć tru jący już 
w bardzo małej ilości, ma tę wy ższość, że 
między dawką toksyczną a śm iertelną jest 
u  niego odstęp znacznie większy. Różnice 
to lerancyi na środek ten u  ludzi zapewne 
istnieją, alo są drobne w porównaniu do ró
żnic między zwierzętami, świniom bowiem 
i królikom można podawać blekot do żarcia 
bez żadnego skutku .

Znam y z historyi przypadki powszechnego 
otrucia blekotem całej gromadv ludzi. Tak 
np. w sławnym benedyktyńskim  klasztorze 
Rheinau przez pomyłkę podano zamiast ko
rzeni podróżnika (cykoryi), czy też paster
naku, korzeń blekotu na wieczerzę. Wszyscy 
mnisi doznali potem najdziwaczniejszych 
halucynacyi, żaden nie um arł, jeden zanie
widział na stałe. Widocznie w korzeniu ble
kotowym stosunkowo mało jest hyosoyny. 
Prócz wymienionych trzech alkoloidów są 
jeszcze w blekocie inne, jak np. sikeranina, 
mniej mające znaczenia w praktyce.

Wobec faktu  wspomnianego różnicy dzia

łania pojedynczych alkaloidów i różnej ich 
zawartości lokalnej, rzecz jasna, że farma- 
kognozyi zadaniem jest dążenie do ujedno
stajnienia m ateryału drogeryjnego, który 
pod nazwą hyoscyam. niger dostaje się do 
handlu. Ważnem jest i dla chemika, 
którem u chodzi o wydobycie pewnego alka
loidu, ważniejszem jeszcze dla lekarza, który 
zapisuje preparat, bo niezawszo może za
pisać sam alkaloid. Otóż sposób, wspomnia
ny przez prelegenta, mieszania ziół z ró 
żnych miejscowości, tak, jak  to czynią spe- 
cyalni znawcy z tytuniem , nie daje dosta
tecznej gwarancyi r powiriienby być zastą
piony kontrolą ściślejszą, opartą na anali
zie ziół różnego pochodzenia, wykazującej 
ilości pojedyńozych alkaloidów w nich — 
o odmiennej zresztą reakcyi.

Hyoscyamus niger, nim był stosowany do 
medycyny, odegrał niemałą rolę pod wzglę
dem kulturalno - historycznym  w odległych 
bardzo czasach już jako środek do wyrabia
nia trucizn zabójczych i do wywoływania 
omanów i znieczulenia. Był to główny śro
dek w ręku czarnoksiężników; olejem ble
kotowym lub maściami, blekot zawierające- 
mi, namaszczały swe ciało czarownice, chcą
ce brać udział w sabatach. Widocznie już 
bardzo dawno empirya nauczyła dawkować 
ziele to tru jące, by raz śmierć wywoływać, 
drugi raz tylko podniecenie, niedochodzące 
do ostatecznego porażenia zupełnego.

Resztę posiedzenia zajęły sprawy zawo
dowe.

Dr. Jaworowicz.

KRONIKA NAUKOWA.

Gwiazda nowa Bliźniąt. Nowa Bliźniąt 
A1" 2 była obserwowana 7 października 1913 
roku przez E .-E , Barnarda zapomocą wiel
kiego refraktora o średnicy 1,05 m  obser- 
watoryum Yerkesa. Gwiazda ta była bar
dzo biała i to wyraźnie poza ogniskiem zwy
kłem. W razie nastawienia najlepszego była 
ona podobna do małej błyszczącej mgławicy 
około 2" średnicy. Ognisko odpowiednie było 
o 6 mm  dłuższe od zwykłego. W skutek 
obecności obłoków, blask nie mógł być zmie
rzony, lecz mógł się równać orl 9 ’/a do 10 
wielkości.

J. Oz.
(l‘Astronomie).

Kometa Westphala (1913 d). Dalszy ciąg 
efemeryd tej komety, obliczonych przez H,
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Kobolda dla 12h (czas średni berliński), je s t 
taki:

Daty AR D Wielkość

1914 st. 2 21h32m14s -j-58°16',3 9,3

r> 4 21 38 43 + 5 9  24 ,8 9,4

rt 6 21 45 46 + 6 0  33 ,3 9,4

n 8 21 53 28 + 6 1  41 ,6 9,4

w 10 22 1 50 +  62 49 ,3 9,5

» 12 22 10 59 + 6 3  56 ,1 9,5

n 14 22 20 59 + 6 5  1 ,8 9,5

» 16 22 31 57 + 6 6  6 ,0 9,6

J . Oz.
(1'Astronomie).

Kometa Delavana (1913 f). Delavan,
astronom - pomocnik obserwatoryum  w La 
Placie, który 26 września z. r. odnalazł k o 
m etę W estphala, odkrył 17 grudnia szóstą 
kom etę 1913 roku. Kometa była widoczna 
przez wielki teleskop. W krótce potem zo
stała ona dostrzeżona w wielu obserwato- 
ryach: w H am burgu przez Graffa, w U trech 
cie przez van der Bildta, w Kordobie przez 
Glancy i Perrinea, w Bam bergu przez H art- 
wiga, w Heidelbergu przez Mundlera i W ol
fa, w A lgierze-przez Gonnessiata i Renaux. 
Pierwsze obliczenie drogi przez Kobolda w y
kazało, że blask kom ety wzrasta i 2 m arca 
przejdzie ona przez perihelium. Oto kilka 
położeń, oznaczonych przez H. Kobolda:

Daty AR D Wielkość
Styczeń 2 2h53m27s —4°Ó0',3 10,6

* 3 2 53 12 — 4 36 ,1

n 4 2 53 1 — 4 20 ,9
n 5 2 52 53 — 4 5 ,1
n 6 2 52 48 — 3 48 ,7 10,5

J. Oz.
(l'A stronom ie).

Neron i kometa roku 60. Na posiedzeniu 
2 sierpnia 1912 roku Akademii Napńów , 
Cagnat przeczytał pracę Constansa, ucznia 
szkoły normalnej wyższej, o latach panowa
nia N erona. Cesarz ten  dodawał od roku 
60 po Chr. jedność do zwykłej liczby swych 
lat panowania. Constans tłum aczy to  uka
zaniem się w tym  roku kom ety, zw iastują
cej, według wierzeń ludowych, zmianę pa
nowania. Dodając jedność do liczby lat 
swych rządów, cesarz rozpoczął nowe pano
wanie i odwrócił w ten sposób groźbę n ie
bieską. Kometa roku  60 jest dobrze znana 
astronomom.

y. Oz.
(1‘A stronom 'e).

Gady kopalne. W arstwy geologiozne Am e
ryki obfitują, jak  wiadomo, w skam ienia
łości gadów, należących do grupy Dino- 
saurów. Grupę tę  dzieli się zazwyczaj na 
cztery poddziały, z k tórych  trzy  składają się 
ze zwierząt . roślinożernych, czwarty zaś, 
Theropoda, ze zwierząt drapieżnych. W tym  
samym mniej więcej stopniu, w jakim  Di- 
nosaury roślinożerne przewyższały rozmia
rami obecnie żyjące zwierzęta trawożerne, 
drapieżco owych odległych epok geologi
cznych prześcigały też naogół wzrostem 
współczesne zwierzęta mięsożerne. Allosau- 
rus, należący do znalezionych w A m eryce 
dinosaurów drapieżnych, jest gadem tak  
olbrzymich rozmiarów, że nasz współczesny 
koń, ustawiony obok niegó w celach po
równawczych, wygląda niemal jak  zabawka 
dziecinna. Pomiędzy kolosalnemi szponami, 
którem i zakończone są palce potężnych jego 
nóg, może się wygodnie pomieścić głowa 
ludz,ka. Z  rozmiarów jego można też w y
snuć przypuszczenie, że mógłby on zupełnie 
łatwo unieść w pysku dorosłego konia. 
Kości dinosaurów roślinożernych noszą czę
sto na sobie ślady olbrzymich, do sztyletów 
podobnych zębów Atlosaurusa. Co dotyczę 
jednak kwestyi odżywiania się Aliosaurusa, 
to przypuszazają, że gad ten nie napadał 
na żywą zdobycz, lecz tylko żywił się pa
dliną. Przeciwko tem u przypuszczeniu wszak
że zdają się świadczyć pewne szczegóły b u 
dowy Aliosaurusa: jeżeliby bowiem miał 
istotnie pędzić taki tryb życia, pocóż m iał
by w takim  razie gruby i silny kark  oraz 
silny łeb, zaopatrzony w ostre i długie zę
by? Przytem  inne gady, należące do The- 
ropodów, jak  n p. Tyrannosaurus, Laelaps 
i t. p , zostały uznane za zwierzęta, prow a
dzące sposób życia drapieżny w właściwem 
tego słowa znaczeniu. D j  Theropodów ró 
wnież zalicza się inny gad kopalny, także 
w A m eryce niedawno odnaleziony, lecz ró 
żniący się od poprzedniego rozmiarami ciała; 
jest to mianowicie Podokesaurus holyoken- 
sis, mający zaledwie 18 cm długości. Dro
bny ten gad posiada kończyny przednie sła
bo rozwinięte, tylne zaś, przeciwnie wzglę
dnie długie i silne, co wskazuje wyraźnie, 
że zwierzę do chodzenia musiało używać 
głównie kończyn tylnych. Lekka budowa 
szkieletu oraz stosunek, zachodzący między7 
golenią i śródnożem a udem, każe się d o 
myślać ruchów spraw nych i szybkich. N a 
ogół szkielet, odnaleziony w piaskowcu try - 
asowym (w pobliżu Mount Holyoke College, 
Connecticut) był zachowany względnie do
brze; kości tułowia i kończyn znaleziono 
w położeniu naturalnem , kości zaś ogona 
i trzy kości czaszki w pewnem od reszty 
kości oddaleniu. Wprawdzie okazał się jesz
cze brak kilku ki ści, lecz jest nadzieja, że
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może uda się odnaleźć je jeszcze przy dal
szych poszukiwaniach, prowadzonych w tyra 
samym piaskowcu.

j .  b.
(Tlmschau).

I
Pękanie drzew pod wpływem mrozu.

W czasie surowego i długotrwałego mrozu 
pnie niektórych drzew pękają, tak  iż uka
zują się na nich szpary, biegnąoe w k ie
runku  pionowym. Można to zaobserwować 
na dębach, bukach, topolach i kasztanach. 
Szpary takie pozostają o tw arte tylko dopó
ty , dopóki trw a mroźne powietrze, gdy zaś 
powietrze staje się łagodniejsze, ślady p ę 
knięcia tak  doskonale znikają, że zaledwie 
można je  odkryć po dokładnem zbadaniu 
drzewa. Każde, choćby najzdrowsze, drze
wo kurczy się pod działaniem chłodu, przy- 
czem kurczenie to naskutek budowy anato 
micznej drzewa zachodzi nierówno, a miano
wicie w k ierunku wzdłuż promieni jest 
mniej intensyw ne, aniżeli do tam tego— pro
stopadłym. Otóż jeżeli kurczenie się drze
wa, wywołane przez chłód, osiąga tak  w y
soki stopień napięcia, że przezwycięża spo
istość tkanek, wówczas naskutek przeważa
jącego kurczenia się w kierunku stycznym  
do promienia, pęka przedewszystkiem kora, 
następnie zaś drzewo w kierunku podłużnym. 
Gdy mróz przemija, w skutek czego różnice 
między kurczeniem  się wzdłuż promieni 
a kurczeniem  się w kierunku stycznym  do 
promieni wracają do zwykłej normy, wów
czas brzegi szpary zbliżają się do siebie 
i szczelnie się zamykają. Do jakiego zaś 
stopnia dokładne jes t zwieranie się brzegów 
szpary widać z doświadczenia, dokonanego 
przez dyrektora wrocławskiego ogrodu bo
tanicznego Guepperta, który podczas silnego 
m rozu włożył w szparę, powstałą na kasz
tanie, żelazny klin; gdy następnie, po u stą 
pieniu mrozu, klin ten starano się z drze
wa wydostać, okazało się, że pomimo wszel
kich wysiłków, dokonać tego nie było mo
żna. Wobec tego, że tworzące się naskutek 
m rozu szpary w drzewie same przez się na
stępnie zam ykają się, nie b jłuby  w nich 
nic dla drzewa groźnego, gdyby nie jedna 
okoliczność, która całkowicie zmienia stan 
rzeczy. Pęknięcie takie tem się mianowicie 
staje dla drzewa niebezpieczne, że otwiera 
drogę w głąb drzewa mikroskopijnym orga
nizmom pasorzytnym . Szpara, k tóra u tw o
rzyła się naskutek  mrozu, choćby była roz
miarów minimalnych, ułatw ia wniknięcie 
w głąb drzewa takiem u n. p. szkodnikowi, 
jakim  jest N ectria ditissima albo gelligena. 
Okoliczność ta  posiada bardzo ważne zna
czenie dla sadownictwa, ponieważ jabłonie 
najczęściej padają ofiarą choroby, którą po

woduje grzyb wspomniany. Drzewo nie 
we wszystkich punktach wykazuje jedna
kową wrażliwość na działanie mrozu. Za
uważono, że np. na gałęziach drzew rysy, 
pochodzące z działania mrozu, najczęściej 
występują w miejscach, leżących bezpośre
dnio pod pękami czyli t. zw. oczkami, 
w tych bowiem miejscach budowa gałęzi 
jest mniej zwięzła, niż w miejscach bardziej 
od pęka oddalonych. Oprócz tego liczne 
obserwacye wykazały, że niewszystkie od
miany jednego i tego samego gatunku  są 
jednakowo wrażliwe na działanie mrozu, 
a więc i niewszystkie odmiany są w je 
dnakowym stopniu narażane na szkodliwy 
wpływ Nectrii, wywołującej zaburzenia pa
tologiczne. Dodać jeszcze należy, że pęka
nie drzew pod wpływem mrozu nie jest je 
dynym objawem patologicznym, wywoływa
nym przez nadm ierny chłód, tak iż śmiało 
rzec mo?.na, że mróz j^st czynnikiem dla 
drzewa bynajmniej nie obojętnym, czynni
kiem, z którym  trzeba się przy hodowli 
drzew bardzo poważnie liczyć.

j .  b.
(Um schau).

Wiadomości bieżące.

Towarzystwo Naukowe warszawskie.
W dniu 5 ym b. m. odbyło się posiedzenie 
Wydziału Iii-go Towarzystwa Naukowego 
warszawskiego, na którem  przedstawiono 
kom unikaty następujące:

1) P. A. Hufnaglowa (przedstawił p. J . 
Tur): „Przyczynek do badań nad przeobra
żeniami Moloweów (Tineidae)“.

2) P, B. Karbowski (przedstawił p. E; 
Ełatau): „O ropnych sprawach błędnika po
chodzenia oponowego, wywołanych w dro
dze doświadczalnej".

3) P. J .  Sosnowski: „O przebiegu prądu 
elektrotonicznego w kernleiterach“ .

4) P. St. Pawłowski (przedstawił p. Z. 
Weyberg): „Ze studyów nad zlodowaceniem 
Czarnohory“.

*
* *

7/11 14 r. odbyło się widno zgromadzenie 
krakowskiego oddziału Tow. przyrodn. im.
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Kopernika, na którem  wybrano: prof. d-ra 
M aryana Raciborskiego przewodniczącym, 
prof. d-ra Józefa Morozewicza jego zastępcą, 
sekretarzem  d-ra Kazimierza Roupperta. 
Pierwszy odczyt, 17/11 14 r. wygłosi prof.

Morozewicz p. t.: „Granit tatrzański i kwe- 
stya jego użyteczności technicznej" z de- 
monstracyami.

Następne posiedzenia będą poświęcone 
sprawio ochrony zabytków przyrody.

SPOSTRZEZEMIB METEOROLOGICZNE
od 21 do 31 stycznia 1914 r.

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

D
z

ie
ń

Barom etr red. 
do 0° i na cięż
kość. 700 mm-\

Temperatura w st. C els
Kierunek i prędk. 

wiatru w m/sek.
Zachmurzenie

(0-10)
2 3 £ U

w §•

mm

UW AGI

I 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.

21 51,8 51,2 51.5 - 9  5 -8 .4 -9 ,7 8.4 -11,2 N, w , 10 10= 1 0 = — l*!

22 51, C 52,7 55,1 -10,0 -4 ,0 -2 .5 -2 .5 . . . . s w 4 W 4 n w 4 10 10= 8 0,2 *  9 a. V g] a.

23 56,C 57,1 58,0 -4 ,3 -1 .6 -2 ,8 - 1 .4 -4 .7 3W 4 a  w , W 4 10= © 7 10 — =  V a.

24 58,9 00,5 59,6 -3 ,4 -3 .3 -4 ,0 -2 .1 -4 ,7 W 5 w 4 s w 4 10 10 0 —

2B 59,4 57,7 57,4 5,3 -1 ,4 -0 .5 -0 .4 -6 .3 s v v 4 SW 8 s w 10 10 8 10 —

20 55.0 53,1 52,2 —2,4 2,6 1.9 - s . , -3 ,0 SW 8 s w 7 s w 0 10 G * 10 —

27 49,9 49,6 49,3 1.0 0,2 0.3 2,0 -1 .4 s w 8 s w , s w s 10 10 10= —

28 51,4 54,3 55,9 0,4 1.3 1,0 1,6 0,0 SW 4 s w , s w 4 10= 10= 10 0 ,0 *  U  »•

29 55,9 55,3 52,6 0,3 2,1 0,0 2,5 -0 ,3 s w 4 s w , W5 10 8 10 0 ,9 -X- n - H

30 51,8 52,7 51,9 0,4 1,5 2,9 3,0 -1 ,3 W 6 s w 5 W 4 10= 10= 10 0,2 •  330 p.

31 51,1 52,4 54,0 3,0 3,0 3,5 3,8, 2,1 SW r s w 6 w 8 10 10 10 0,3 •  10 a. 3 p.

Ś re 
dn ie 53.9 51,2 54,3 -2,°9 -0,°7 -1 ,°0 0,°1

OOOCO
'_

1 5,1 5,2 5,5 10 8.8 _8 9 —

Stan średni barometru za dekadę */3 (7 

Temperatura średnia za dekadę: */4 (7
Suma opadu za dekadę:

r-—}—1 p ~ j~ 9  w.) = 7 5 4 .1  mm 

r.- j- 1 P - + 2 X 9 w . ) =  — 1,4 Cels
=  1,0 mm

TREŚĆ N U M ERU . W oda i z jaw iska w ulkaniczne, przez Br. R ydze wskiego.—Sir 01iver L od
ge. T ajem nica życia, tium . S. B.—P rzystosow anie i ew olucyn, wedł. St. R abauda, streść. G. P o tw o 
row ski.— Z Tow. P rz y ja c :ól nank  w  P oznaniu , przez d-ra Jaw orow icza.—K ronika nau k o w a .—W ia
domości bieżące. -  Spostrzeżenia m eteorologiczne.

Wydawca W. Wróblewski. Redaktor Br. Znatowicz.
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