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D Z I A Ł A N I A

P R Ą D Ó W  W A H A D Ł O W Y C H
ZNACZNEJ CZĘSTOŚCI.

Podany w zeszłym numerze pisma naszego 
życiorys Tesli przypomniał czytelnikom cie
kawe jego doświadczenia, których opis do
kładniejszy zamieściliśmy już dawniej '). Do
świadczenia te dotyczą prądów nader szybko 
po sobie następujących i przebiegających na- 
przemian w jednę i drugą stronę. Obraz ta 
kiej peryodyczności daje nam zwykły ruch 
wahadłowy; jak  więc przez trwanie wahnię
cia rozumiemy przeciąg czasu, jaki wahadło 
łoży na przebieżenie pełnej drogi w jednę 
i drugą stronę, tak też i okres, czyli peryod 
prądu przemiennego obejmuje pełny jego 
przebieg w jednym i drugńn kierunku. 
A\r ciągu każdego podwójnego swego wah-

Wszechświat z r. 1892, str. 178 i 198.

nięcia wahadło przesuwa się dwa razy przez 
swe położenie równowagi, podobnież więc 
i prąd przemienny w ciągu każdego okresu 
dwa razy przechodzi przez zero swego natę
żenia. Objawy przez prądy te wywoływane 
w bardzo znacznej mierze zależą od ich szyb
kości czyli raczej częstości, to jest od liczby 
ich okresów w ciągu sekundy, czynnik więc 
ten należy mieć na uwadze obok natężenia 
prądów i ich siły elektrowzbudzającej czyli 
potencyalu; dwa bowiem prądy przemienne 
posiadać mogą jednakie natężenie średnie 
i jednaką siłę elektrowzbudzającą średnią, 
a pomimo to sprowadzają działania zgoła 
różne, jeżeli się znacznie częstością swoją 
różnią.

Elektrotechnika dzisiejsza posługuje się 
chętnie prądami przemiennemi i stosuje je 
do różnych swych celów. Są to wszakże 
prądy o częstości niewielkiej tylko, od 50 do 
150 okresów na sekundę, Tesla natomiast, za 
pomocą przyrządów przez siebie zbudowa
nych, otrzymuje prądy o znacznej bardzo 
częstości, o dziesiątkach tysięcy okresów’ na 
sekundę. W  badaniach swoich ma on głów
nie na celu potężne objawy świetlne, jakie pod 
wpływem prądów tych powstają, niemniej 

! wszakże zdumiewaj ącem okazało się działanie
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ich fizjologiczne. Jakkolwiek bowiem prądy 
przemienne bardzo są dla organizmu groźne, 
niebezpieczeństwo to wszakże nie wzmaga się 
wraz z częstością prądów, ale owszem słabnie. 
Badaniem osobliwych tych objawów fizjolo
gicznych od dosyć już dawnego czasu zajmuje 
się dr d’Arsonval, a  chociaż podaliśmy już

Fig. 1. P rzyrząd fig. 2 w przedstawieniu schema- 
tycznem.

o nich wzmiankę, korzystamy jednak obecnie 
z artykułu p. Guillaumea w „L a N a tu rę” 
oraz z dołączonych do niego rycin, by dokład
niejszą dać o nich wiadomość, tembardziej, że

cze, że za badania te akademia nauk w P a 
ryżu przyznała nagrodę L a  Cazea.

Do wywołania prądów przemiennych używa 
p. d’Arsonyal cewy Ruhmkorffa, k tóra służy 
do ładowania dwu butelek lejdejskich, połą
czonych ze sobą zbrojami zewnętrznemi, 
w sposób wskazany na fig. 1; wyładowanie, 
zachodzące wtedy między zwróconemi ku so
bie gałkami butelek, dokonywa się w sposób 
wahadłowy, a odpowiednio do tego zmienia 
się wciąż i prąd, przepływający w drucie, łą 
czącym zbroje zewnętrzne butelek.

Jeżeli zbroje te połączone są zwojem, utwo
rzonym z kilkunastu skrętów grubego drutu 
miedzianego, wyładowanie wahadłowe ujaw
nia odrębne swe własności, do drutu bowiem 
przedziera się z najwyższą trudnością. Je s t to 
następstwo potężnych działań indukcyjnych, 
jakie wywiera niesłychanie szybka zmiana 
prądów przebiegających między biegunami 
cewy Ruhmkorffa. Indukcya każdego skrętu 
działa na skręty sąsiednie, a wzbudzony 
przez indukcyą tę prąd  przeciwdziała prądo
wi pierwotnemu, tak  że słaba tylko część jego 
przez zwój cały przedrzeć się może. N atęże
nia więc prądu niemożna w tym razie obli—

Fig. 2. P rzyrząd do badań własności zasadniczych prądu wahadłowego.

przyrządy d ’Arsonvala są prostsze, aniżeli 
Tesli, doświadczenia przeto łatwiej zrozumia
ne być mogą i powtórzone w pracowniach, 
rozporządzających choćby skromnym zasobem 
przyrządów elektrycznych. Nadmieniamy jesz-

czać bezpośrednio według prawa Ohma, do- 
oporu bowiem, jak i drut sam przez się na
stręcza, przybywa jeszcze zawada, przez in
dukcyą stawiana. W  tym razie nawet, po
nieważ krótki i gruby drut posiada opór bar-
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dzo nieznaczny, zawada cała sprowadza się j  snop silnych iskier, mający przeszło centymetr 
jedynie do opornego działania indukcyi. długości. Doświadczenie to, którego szcze-

Trudność, jaką prądy przemienne napoty- góły przedstawia fig. 2, daje więc dowód, źe

Fig. 3. P rzyrząd do wywoływania silnych prądów wahadłowych. 2. Urządzenie do oceny natężenia prą
dów za pomocą termometru. 3. Iskry w polu magnetycznem.

kają, przedzierając się przez zwój drutu, ła- j  wyładowanie przedostaje się łatwiej przez 
two okazać można. Jeżeli mianowicie złą- i warstwę powietrza grubości jednego centy- 
czymy jeden koniec drutu E  ze skrętem D | metra, aniżeli przez drut, którego opór jest

Fig. 4. Rozjaśnienie lampy przez indukcyą w pojedynczym skręcie drutu.

zwoju, di ugi zaś koniec tego drutu zbliżamy zgoła nieznaczny, ale w którym występuje
do ostatniego skrętu D2, wtedy w przerwie natomiast silne działanie indukcyjne,
między drutem a skrętem D 2 występuje nagle Toż samo urządzenie służy do wywoływa-
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nia działań fizyołogicznych, jeżeli prądy te [ 
przeprowadzamy przez nasze ciało, jak  wska
zuje fig. 2 . Dotykając drutów, oczekiwać 
możemy wstrząśnienia tak silnego, że na 
wzór pierwszych elektryków nie chcielibyśmy 
doświadczenia tego powtórzyć za koronę 
Francy i. Tymczasem wszakże, z najwyższem 
zdziwieniem, nie doznajemy uderzenia, ani 
nawet ukłócia najlżejszego. Czyżby prąd 
znów kierunek swój zmienił? Bynajmniej, 
jeżeli bowiem, zamiast dotykać zwoju w dwu j  

jego końcach, zbliżymy tylko do jedne
go z nich drut metalowy, iskry znów się 
ukazują. Co większa, możemy nawet wtrą-

| nie, aż do 5000 okresów pozostają bez zmia
ny, poczem, przy częstości znaczniejszej 
jeszcze, maleją i schodzą wreszcie do zera. 
P. Joubert okazał, że noga żaby nieczuła 
jest na działanie oscylatora Hertza. Prądy 
te jednakże nie pozostają bez żadnego 
wpływu fizyologicznego. jeżeli bowiem prąd 
przez czas pewien zamykamy rękoma, opa- 
trzonemi w szerokie przewodniki metalowe, 
skóra staje się niewrażliwą, a nieczułość ta 

| trwa przez kilka minut, a nawet przez pół 
godziny. W  podobnych warunkach, gdy 
trzymamy jeden tylko biegun, doznajemy 
uczucia ciepła, przyczem następuje obfite wy-

Fig. 5. Rozjaśnienie lampy przez prądy wzbudzone W ramionach.

cić w obieg prądu lampę żarową, a natych
miast rozjaśnia się świetnym blaskiem (fig. 2 ). 
Prąd niewątpliwie tedy przechodzi przez 
ciało nasze, choć żadnej o tem nie mamy świa
domości. Skądżeż pochodzi ta  nieszkodliwość 
prądu? Moźnaby sądzić, źe przebiega on 
całkowicie po powierzchni ciała naszego, 
przez naskórek i odzież. Jest może w tłuma
czeniu tem część prawdy, ale takie jego 
umiejscowienie nie jest jedyną przyczyną po
dobnego zachowania się organizmu.

Badania d -rad’Arsonvala wykazały miano
wicie, że działania zachodzące w nerwach 
i mięśniach wzmagają wprawdzie swe natęże
nie, gdy częstość prądów się wzmaga, ale tyl
ko aż do 3 000 okresów na sekundę; następ-

dzielanie potu. Inne jeszcze' działanie tych 
prądów polega na silnem rozszerzeniu na
czyń; gdy na skórze zwierzęcia nacinamy dro
bną ranę, tak że krew sączy się tylko kropla
mi, to pod wpływem prądu wylew krwi staje 
się obfitym. Nerwy tylko są nieczułe na prą
dy tak znacznej częstości.

Przytoczone tu doświadczenia mogą być 
wykonane za pomocą urządzenia wyżej opi
sanego, ale przyrządy potężniejsze sprowa
dzają większe natężenie działań, choć chara
kter ich się nie zmienia. Większy taki przy
rząd przedstawia fig. 3. Miejsce cewy lluhm- 
korffa zastępuje tu transformator zasilany 
maszyną elektrodynamiczną o prądach prze
miennych, a wyładowanie butelki lejdejskiej
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zachodzi nie w powietrzu swobodnem, ale 
w potężnem polu magnetycznem; rozpościera 
się ono wtedy w postaci koła świetlnego i wy
daje szmer ogłuszający. W  warunkach tych 
rozpalić można już nie jednę tylko lampę, ale 
cały szereg takich lamp, które trzymane są 
w rękach, choć nie mają z przyrządem połącze
nia metalicznego. Niemożna więc powątpiewać, 
że przez organizm przebiega olbrzymia ilość 
energii; gdyby ona była.przesłaną w postaci 
prądów przemiennych o słabej częstości, od 
1 0 0  do 1 0 0 0 0  na sekundę, wystarczyłaby do 
zabicia człowieka, w warunkach zaś powyź-

eksperymentatora, dźwigającego na czole 
lampę świetnie rozjaśnioną. Lampa ta, osa
dzona na pojedynczym skręcie drutu, oddalo
ną jest o kilka centymetrów od wieńca, z któ
rym nie posiada zgoła połączenia bezpośred
niego. Przez wieniec ten przebiega wyłado
wanie wahadłowe, które wzbudza w skręcie 
prąd wystarczający do zasilania lampy, 
a z tego wnieść możemy, źe i przez głowę 
przebiegają prądy podobne.

Istnienie tych prądów w organizmie okazać 
| można i w sposób bardziej bezpośredni. Je 

żeli otaczamy ramionami solenoid, jak na fig.

Fig. G. Rozjaśnienie lampy przez prf

szych nie sprowadza zgoła wrażenia widocz
nego.

Ja k  widzieliśmy wyżej, prąd ten posiada 
znaczną potęgę indukcyjną, czyby więc można 
go było użyć do wzbudzenia przez indukcyą 
prądów bezpośrednio w organizmie naszym? 
Każda cząstka ciała stałaby się w tym razie 
siedliskiem siły elektrowzbudzającej, a cała 
istota żyjąca byłaby przejęta jednostajnemi 
prądami, wzbudzonemi w łonie tkanek orga
nicznych. W ykazał to rzeczywiście dr d’Ar- 
sonval doświadczeniami, przeprowadzonemi 
w sposób następujący. Na fig. 4 widzimy

y wzbudzone w organizmie ludzkim.

5, tworząc w ten sposób obieg, który zamyka
my lampą, trzymaną w rękach, lampa się 
rozjaśnia. Toż samo zjawisko następuje, gdy 
eksperymentator zamknięty jest w wielkim 
solenoidzie (fig. 6 ).

Natężenia prądów przemiennych znacznej 
częstości niemożna mierzyć metodami zwy- 
kłemi. Dr d’Arsonvał zastosował tedy, do 
przybliżonej przynajmniej oceny, ciepło wy
twarzające się pod ich wpływem w przewodni
kach. W  tym celu, jak to wskazane jest 
w górnej części fig. 3, umieszcza termometr 
w osi małego solenoid u; po przepuszczeniu
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prądu wahadłowego termometr podnosi się 
natychmiast do 150° lub 2 0 0 °.

Prądy przemienne znacznej częstości wyda
ją  objawy tak osobliwe, że przed czterema lub 
pięcioma laty przewidzieć ich zgoła niemożna 
było. Działanie ich fizyologiczne jest zupeł
nie zagadkowe, a objawy świetlne, jakie za 
ich pomocą wywołuje Tesla, są tak potężne 
i zdumiewające, źe prądy te zdobędą zapewne 
ważne znaczenie techniczne.

S. K.

M Ó ZG  I M Y Ś L .

3. F i z j o l o g i a  u k ł a d u  n e rw o w e g o .

(Ciąg dalszy).

Zajmowaliśmy się dotąd w rozdziale fizyo- 
logicznym niniejszego artykułu czynnościami 
samych nerwów obwodowych. Wiadomo nam 
jednak z rozdziału anatomicznego, źe każde 
włókno nerwowe stanowi wyrostek odpowied
niej komórki, a zatem tylko część samodziel
nej całości czyli jednostki morfologicznej. 
Narzuca się stąd wniosek, że włókno samo
dzielnie istnieć nie może, że jego życie i czyn
ność zależą od komórki, z której ono wyrosło. 
Przypuszczenie to w zupełności potwierdza się 
przez doświadczenie. W  przeciętym nerwie 
tylko odcinek pozostający w bezpośrednim 
związku z właściwą komórką nerwową zacho
wuje swój skład normalny i pobudzalność, 
oddzielony zaś od niej odcinek w krótkim cza
sie utraca pobudzalność, ulega zwyrodnieniu 
i ostatecznie zupełnie zanika, jeżeli nie zosta
nie złączonym z odcinkiem dośrodkowym czy
li pozostałym w7 związku z komórką. Odro
dzenie z zagojeniem się rany uskutecznia się 
•w takim przypadku zawsze w kierunku od 
odcinka dośrodkowego. Włókna tego osta
tniego wydłużają się i wrastają w pochwę 
odcinka obwodowego, złożoną z tkanki łącz
nej. Potrzeba kilku miesięcy czasu, ażeby 
nerw przecięty w całości się odrodził.

Opisane tu doświadczenie dowodzi, że 
istotną część składową układu nerwowego

stanowią komórki, które przeważnie się miesz
czą zarówno w substancyi szarej mózgu 
i rdzenia, jak i w zwojach nerwów obwodo
wych i nerwu sympatycznego. Od komórek 
tych rozchodzą się pobudzenia w nerwach ru
chowych ku mięśniom; w nerwach czuciowych 
przeciwnie stan czynny przenosi się z obwodo
wego zakończenia włókna na jego komórkę. 
(O niektórych pozornych wyjątkach od tej za
sady będzie poniżej jeszcze mowa). Na pod
stawie tych spostrzeżeń fizyologowie doszli do 
wniosku, że całe życie nerwowe koncentruje 
się istotnie w komórkach, włókna zaś stano
wią tylko przewodniki, przenoszące pobudze
nia od obwodu ciała ku komórkom nerwowym 
i łączące komórki zarówno pomiędzy sobą, 
jak  i z położonemi na obwodzie mięśniami 
i gruczołami.

Na zasadzie tych danych utworzono sobie
0 roli układu nerwowego w organizmie na
stępujące wyobrażenie: Organizm stanowi ro
dzaj społeczeństwa, złożonego z jednostek 
(komórek), wykonywających różnorodne czyn
ności. Działalność każdej jednostki ma na 
celu utrzymanie w pomyślnym stanie zarówno 
własnego bytu, jak i bytu całości. Na czele 
tego społeczeństwa stoi władza administra
cyjna w postaci układu nerwowego, podzielo
nego na urzędy wyższe i niższe, mieszczące 
się w grupach komórek nerwowych. Władze 
niższe odbierają z każdej części organizmu 
raporty telegraficzne (za pomocą nerwów do
chodzących do ośrodków od przyrządów zmy
słowych) i załatwiają bieżące sprawy bezpo
średnio, wydając rozkazy organom wykonaw
czym (mięśniom) za pośrednictwem oddziel
nej linii telegraficznej (nerwów ruchowych). 
W  ważnych zaś sprawach władze podrzędne 
zawiadamiają władzę centralną (organ myśli
1 świadomości w mózgu) o zaszłym fakcie tak
że drogą telegraficzną (t. j. za pośrednictwem 
pęczków włókien w substancyi białej rdzenia 
pacierzowego i mózgu), a ostatnie nie wysy
łają rozkazów bezpośrednio do samych mię
śni, lecz do urzędów podwładnych (mieszczą
cych się np. w komórkach ruchowych rdzenia, 
odpowiednią zaś drogę telegraficzną stanowią 
tu pęczki piramid), a dopiero ostatnie komu
nikują te rozkazy organom wykonawczym. 
W ładza centralna miała się mieścić w komór
kach szarej kory półkul mózgowych, lecz nie 
odważono się na bliższe określenie siedliska
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<duszy, jak to czynili dawniejsi badacze (Des- 
cartes mieścił ją  np. w szyszce).

Powyższy pogląd zawiera znaczną przy- 
anięszkę wyobrażeń mistyczno-antropomorficz- 
nych, albowiem tłumaczy zjawisko procesem, 
który właśnie ma być wyjaśniony, czyli obra
ca  się w kole zaczarowanem. Usiłując roze
brać czynności ośrodków nerwowych, stawia 
przypuszczenie, że w oddzielnych grupach ich 
komórek mieszczą się nieokreślone jakieś 
władze, które czują, myślą i działają podob
nie jak umysł ludzki. Pogląd ten tłumaczy 
więc działalność jednostkowej duszy ludzkiej 
istnieniem całego zbioru oddzielnych dusz 
podobnych.

Przekonaliśmy się powyżej, że włókno ner
wowe wykonywa swe czynności tylko dopóty, 
.dopóki pozostaje w bezpośrednim związku 
z odpowiednią komórką; odcięte od niej prze
staje działać i ulega zanikowi. Komórka 
stanowi więc jakby ośrodek odżywczy włók
na, utrzymuje jego skład normalny i zdol
ność do przewodnictwa. Prócz tego należy 
a a  podstawie nowszych badań mikroskopo
wych komórce przyznać jeszcze drugą czyn
ność. Wytwarza się w większej jej masie 
prawdopodobnie także większy zapas energii 
potencyalnej, który zostaje wyzwolonym przez 
wpływ oplatających ją  drzewiastych zakoń
czeń innych włókien nerwowych, w podobny 
sposób, jak pobudzenie nerwu ruchowego wy
zwala czynność mięśniową. Większy ten za
pas siły, zamieniony na energią kinetyczną, 
przenosi się też z większym skutkiem na od
powiednie włókno nerwowe, z jego końców 
znów na inną komórkę i t. d. Komórki mają 
tu więc poniekąd znaczenie stacyj wzmacnia
jących siłę prądu na długiej linii telegraficz
nej czyli przeprzęgów (relais) i, jako dostar
czające głównej podniety do czynności włó
kien, stanowią w samej rzeczy ośrodki, w któ
rych skupia się życie nerwowe. Lecz ta oko
liczność bynajmniej nie dowodzi, że jedynie 
w komórkach powstają właściwe czynności 
nerwowe, w szczególności zaś objawy psychicz
ne, jak np. wrażenia zmysłowe, wola, pamięć 
i t. d., owszem nowsze spostrzeżenia czynią 
prawdopodobniej szem przypuszczenie, że te 
objawy wytwarzają się w skupieniach włó
kien, przeplatających w niezliczonych ilo
ściach szarą masę ośrodków nerwowych, ko
mórki zaś dostarczają tylko energii, utrzymu

jącej włókna w trwałej czynności i przenoszą
cej pobudzenia bezustannie z jednego ogniska 
na drugie. W  niezmiernie złożonej fabryce 
narządu psychicznego włókna zastępują więc 
poniekąd transmisye, koła i wogóle właściwe 
warsztaty produkujące, gdy tymczasem ko
mórki reprezentują rozrzucone po całej fabry
ce drobne motory. Wyroby tej fabrykacyi 
nie są jednak materyalne, lecz stanowią rów
nież ruch, bądź to przedstawiając się naszej 
własnej samowiedzy jako uczucia, wrażenia, 
myśli i t. d., bądź to udzielając się na ze
wnątrz jako ruchy całego ciała lub jako dźwię
ki symboliczne, które wywołują podobne ru
chy w organie myślenia innej jednostki.

Określiwszy znaczenie pierwiastków wcho
dzących w skład ośrodków nerwowych, może
my obecnie przystąpić do szczegółowszego 
rozbioru czynności tych ośrodków i zestawić 
główne dane, jakich nam w tym względzie 
dostarczają nietylko sztuczne doświadczenia 
dokonane na zwierzętach, ale także codzienno 
spostrzeżenia na zdrowym człowieku i bada
nia anatomiczne na ciele osób zmarłych w na
stępstwie głębszych zmian układu nerwowego.

Przed zestawieniem odpowiednich spostrze
żeń wypada nam wspomnieć tu jeszcze o jed
nym ważnym fakcie, który przy rozbiorze 
czynności ośrodków rzuca dużo światła na nie
które sprawy, bez znajomości tego faktu pra
wie niezrozumiałe. Utrzymywaliśmy dotąd, 
źe nerwy odśrodkowe obejmują tylko włókna 
wzbudzające lub wzmagające czynność mięśni 
i gruczołów, istnieją jednak także nerwy 
wstrzymujące czynność mięśni, gdy ta znajdu
je się w pełnym biegu. Do takich nerwów 
należy np. zaliczyć gałęzie nerwu błędnego 
kończące się w sercu. Przy drażnieniu ich 
za pomocą słabego prądu indukcyjnego, tak 
zwane bicie serca czyli bezustanna, peryodycz- 
na jego czynność w zupełności ustaje, po 
przerwaniu zaś drażnienia znów powraca do 
pierwotnego stanu. Drażnienie tak zwanych 
nerwów naczynioruchowych, rozchodzące się 
do tętnic i żył od zwojów nerwu sympatycz
nego, powoduje zwykle skurcz ścianki mięsnej 
i zwężenie światła tych naczyń, skutkiem cze
go odpowiednia część ciała blednieje. Do
świadczenia na zwierzętach wykazały jednak, 
że w pewnych narządach istnieją podobne ga
łązki, których drażnienie wywołuje przeciwnie



184 W SZECH SW IAT. N r 12.

rozszerzenie naczyń czyli zwolnienie mięśni 
w ich ściankach. Wstydliwy rumieniec twa
rzy powstaje prawdopodobnie pod wpływem 
takich samych nerwów naczyniowych, lecz do
tąd nie wykazano ściśle ich źródła, ponieważ 
na człowieku niemożna robić krwawego do
świadczenia (wiwisekcyi), u zwierząt zaś lica 
się nie rumienią. Zapoznawszy się tym spo
sobem ze zdolnością niektórych nerwów do 
tamowania czynności pewnych narządów, za
leżnych od działania właściwych nerwów, mo
żemy obecnie zwrócić się do rozbioru czynno
ści samych ośrodków.

Podstawy do określenia głównej działalno
ści rdzenia pacierzowego dostarczają nastę
pujące doświadczenia: Po zupełnem poprzecz- 
nem przecięciu rdzenia w jakiemkolwiek 
miejscu jego przebiegu wszystkie części ciała, 
otrzymujące nerwy z odcinka rdzenia poniżej 
miejsca przecięcia, tracą w zupełności zdol
ność do wykonywania ruchów dowolnych i do 
odbierania wrażeń czuciowych. Jeżeli np. 
przecięcie nastąpi na wysokości 8 -go lub 9-go 
kręgu grzbietowego czyli piersiowego, ustają 
ruchy samodzielne i czucie w dolnych (u zwie
rząt tylnych) kończynach. Taki sam „para
liż” następuje po przecięciu przy 2 -gini kręgu 
piersiowym, lecz rozciąga się wtedy także na 
większą część tułowia. Górne (przednie) koń
czyny ulegają porażeniu dopiero wtenczas, 
gdy przecięcie wypadnie powyżej 5-go kręgu 
szyjowego. Przecięcie rdzenia pacierzowego 
w miejscu, gdzie on przechodzi w rdzeń prze
dłużony, pociąga za sobą zniesienie ruchów do
wolnych i czucia w całem ciele z wyjątkiem 
głowy, lecz jednocześnie ustają także ruchy 
oddechowe. Ponieważ bez oddychania orga
nizm dłużej istnieć nie może, życie w kilka 
minut po przecięciu rdzenia ustaje. U zwie
rząt zdołamy jednak utrzymać życie jeszcze 
przez wiele godzin, jeżeli przed przecięciem 
rdzenia umieścimy szeroką rurkę w kanale 
oddechowym na szyi (w tak zwanej tchawicy) 
i tą  drogą urządzimy sztuczne wdmuchiwanie 
powietrza do płuc. Można nawet po zupeł- 
uem odcięciu głowy utrzymać tułów zwierzę
cia przez kilka godzin przy życiu, jeżeli po 
urządzeniu sztucznego oddychania zapobie
gniemy jednocześnie zabójczemu krwotokowi 
przez podwiązanie głównych tętnic na szyi.

Odcinek rdzenia, położony poniżej miejsca 
przecięcia, nie traci jednak odrazu i w zupeł

ności właściwej swej czynności, chociaż czucie 
i ruchy dowolne ustają we wszystkich czę
ściach ciała, które otrzymują nerwy z oddzie
lonego odcinka. Gdy bowiem znieczulone 
okolice skóry zostaną silniej podrażnione 
przez szczypanie, kłucie, przypalenie, prąd 
elektryczny i t. d., występują mimowolne ru
chy czyli drgnięcia w na pozór zupełnie spa
raliżowanych mięśniach tej samej okolicy 
ciała, a nawet także po przeciwnej stronie,, 
np. w drugiej kończynie. Opisany tu objaw, 
nazwany odruchem czyli refleksem, dowodzi 
dobitnie, źe odcięta część rdzenia wraz z wy- 

1 chodzącemi z niej nerwami zachowuje swą 
pobudzalność jeszcze przez dłuższy czas 

i i przenosi pobudzenia włókien czuciowych na 
ruchowe.

Przecięcie rdzenia w okolicy lędźwiowej 
kręgosłupa pozostawia sam rdzeń nietknię
tym i przerywa tylko związek jego z licznemi 
pniami nerwowemi, które z niego przechodzą 
ku kończynom dolnym. W takim przypadku 
pobudzenia nerwów czuciowych w dolnych 
kończynach nie zdołają juź przenieść się na 
mięśnie, a więc odruchu nie dostrzeżemy. 
Taki sam skutek pociąga za sobą zupełne 
zmiażdżenie rdzenia. Częściowe przecięcie 
lub zniszczenie rdzenia powoduje również 
bezwład mięśni i nieczułość, lecz te zboczenia- 
występują w takim razie tylko częściowo 

| i przeważnie po jednej lub drugiej stronie 
ciała. Tak np. przecięcie prawej połowy 
rdzenia poraża większość nerwów mięśnio
wych, wychodzących z niego po tej samej 
stronie poniżej uszkodzenia, czucie zaś zosta- 

I je  przeważnie upośledzone po stronie prze
ciwnej (lewej), gdy tymczasem po stronie 
przecięcia objawia się często nadmierna czu
łość czyli nadczułość (Hyperaesthesia).

Objawy zgodne z wyżej opisanemi dostrze
gamy także u człowieka przy obrażeniach 
rdzenia, a to nietylko po skaleczeniu ostrem 
narzędziem lub pociskiem wystrzałowym (np.. 
podczas bitwy), lecz także przy złamaniach 
kości kręgosłupa (przez upadek z wysokości,, 
przejechanie, spadnięcie na grzbiet większe- 

| go ciężaru lub jakiś inny przypadek). Prze
sunięty odłam kości, uciskając rdzeń, działa 
tu podobnie, jak bezpośrednie uszkodzenie 
rdzenia. Podobne objawy, lecz powoli tylko- 

j  wzmagające się, występują również przy 
i wrastaniu nowotworów (np. raka) do kanału*
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kręgowego, próchnieniu kości kręgosłupa i nie
których innych sprawach chorobowych. Przed 
nastąpieniem zupełnej bezczułości i bezwładu 
chory znosi przy tych sprawach często strasz
liwe męczarnie wskutek jednoczesnego po
drażnienia korzeni nerwów czuciowych za
puszczających się do rdzenia. Nader mięsza- 
ne i różnorodne objawy sprawiają zmiany 
chorobowe rozrzucone po całym rdzeniu w po
staci drobnych ognisk. Nad szczegółowemi 
oznakami, przyczynami i przebiegiem różnych 
cierpień rdzeniowych bliżej zastanawiać się 
tu nie możemy. Zaznaczymy tylko, źe nie
które z nich, opierając się wszelkiemu lecze
niu, bezustannie się wzmagają i porażają 
ostatecznie wszelkie sprawy życiowe. Inne 
procesy chorobowe dają się wstrzymać, 
a mniejsze poranienia mogą się zabliźnić, 
lecz wszystkie te uszkodzenia stosownie do 
ich rozmiarów, pozostawiają mniejsze lub 
większe stałe upośledzenia czynności nerwo
wej (bezczułość, bezwład i przykurczenia 
w odpowiednich okolicach ciała). Podobne 
następstwa pozostawiają także głębsze i trwal
sze sprawy zapalne, gdy tymczasem szybko 
mijające zapalenia błon rdzeniowych dają się 
w zupełności uleczyć. Również i po niezbyt 
silnym ucisku rdzenia czynności nerwowe mo
gą powrócić do stanu pierwotnego, jeżeli uci
skający odłam kości lub płyn zawczasu dały 
się usunąć. Ponieważ nerwy oddzielnych 
grup mięśni, dokonywających zwykle wspólną 
czynność, jak np. mięśni prostujących lub 
zginających kończyny i palce, powstają z od
dzielnych grup komórek w substancyi szarej 
rdzenia, przy stałem więc nadwerężeniu jed
nej lub drugiej z tych grup dostrzeżemy bez
wład odpowiednich mięśni i zagięcie kończyny 
w stronę tych mięśni, których nerwy nie utra
ciły swej czynności. Najczęściej nerwy mię
śni wyprostnych ulegają zupełnemu poraże
niu, a powoli także zupełnemu zanikowi, skut
kiem czego następuje coraz wzrastający przy
kurcz mięśni zginających. Podobne zbocze
nia powstają jednak także przy różnych zło
żonych sprawach chorobowych rdzenia, tak 
że istotna przyczyna przykurczu nie w każdym 
przypadku daje się określić dokładnie.

Ściśle rozważając wyżej opisane spostrze
żenia, dochodzimy do wniosku, że zniesienie 
czucia i ruchów dowolnych przy uszkodze
niach rdzenia nie pochodzi z porażenia ner

wów rdzeniowych, ale z przerwania przewód' 
nictwa pobudzeń z rdzenia do mózgu. Ner
wy rdzenia wraz z jego substancyą szarą mo
gą jeszcze spowodować odruchy, ale wrażenia 
czuciowe tułowia nie dochodzą już do siedli
ska świadomości w mózgu, a rozkazy ośrodka 
woli, mieszczące się również w mózgu, nie 
zdołają dosięgnąć mięśni tułowia. Główne 
znaczenie, jakie ma rdzeń pacierzowy, odnosi 
się więc do przewodnictwa pobudzeń czucio
wych od obwodu tułowia ku mózgowi i pobu
dzeń ruchowych w kierunku odwrotnym. 
Przewodnictwo to nie uskutecznia się jednak 
bezpośrednio, za pomocą włókien nerwowych, 
rozciągających się bez przerwy od mózgu ku 
obwodowi, lecz przebiega cały szereg oddziel
nych dystansów przerywanych przez stacye, 
od których odgałęziają się drogi uboczne. 
Pojedyńczym stacyom odpowiadają komórki 
nerwowe, a każda komórka wraz z jej wyrost
kiem nerwowym stanowi samodzielną całość 
czyli neuron (zob. rozd. anatomiczny). Po
budzenia czuciowe tułowia przebiegają na- 
drodze od obwodu ku ośrodkowi świadomości 
conajmniej przez 4 takie neurony, gdy tym
czasem droga pobudzeń, rozchodzących się 
od ośrodka woli ku mięśniom, składa się 
prawdopodobnie z 2  tylko neuronów, z któ
rych jeden sięga od kory półkul mózgowych 
przez pęczki piramid do komórek ruchowych 
w substancyi szarej rdzenia, drugi od osta
tnich do mięśni tułowia. Po drogach ubocz
nych, rozchodzących się od każdego neuronu, 
pobudzenia mogą być skierowane na inne 
trakty, nieraz nawet dość odległe. Tak np. 
ukłucie szpilką palca u nóg przy normalnym 
stanie rdzenia dochodzi nietyłko do ośrodka 
świadomości, ale wywołuje jednocześnie skurcz 
mimowolny czyli odruch w tej samej, a nawet 
i w przedniej kończynie.

U kręgowców niższych czynność rdzenia 
pacierzowego przedstawia się w nieco odmien
nej postaci, niż u ssawców. Przewodnictwo 
pobudzeń zajmuje wprawdzie i u pierwszych 
główne miejsce, lecz obok tego rdzeń okazuje 
więcej samodzielności w dokonywaniu spraw 
nerwowych. Ujawnia się to już u ptaków, 
szczególnie u indyka, gdzie po odcięciu głowy 
tułów przez kilkanaście minut konwulsyjnie 
się rzuca i szamocze. Jeszcze dobitniej wy
stępuje ta  samodzielność rdzenia u gadów 
i płazów, u których masa mózgu w porówna
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niu z rdzeniem zajmuje miejsce drugorzędne. 
Wiadomo, że odcięty ogon u jaszczurki lub 
salamandry przez dłuższy czas jeszcze prze
gina się samodzielnie w jednę i drugą stronę, 
ponieważ zawiera w kanale kręgowym końco
wą część rdzenia. U tych samych zwierząt, 
jak również u wężów, węgorza, piskorza i in. 
po odcięciu głowy tułów przytrzymany ręką 
wywija się na wszystkie strony i usiłuje uwol
nić się z krępujących go więzów.

Bardzo pouczające zjawiska przedstawia 
tułów żaby, której odcięto głowę. Ułożony 
na stole ze zwróconą ku dołowi stroną brzusz
ną nie rozciąga się bezwładnie, jak  zwierzę 
ssące po przecięciu rdzenia pacierzowego 
w miejscu przejścia ku przedłużonemu, ale 
przyjmuje zwykłe położenie siedzące, opiera
jąc się na pionowo ustawionych przednich 
i zgiętych tylnych łapkach. Przy odciągnię
ciu ostatnich w tył przyciąga je napo wrót ku 
sobie, a w razie silniejszego ich uszczypnięcia 
skacze i usiłuje się oddalić. Gdy puścimy 
kroplę kwasu octowego na grzbiet zwierzęcia, j  

nie powstaje zwyczajny odruch, ale żaba wy- \ 
gina nogę tylną ku miejscu podrażnionemu j  

i wykonywa nią odpowiednie ruchy celem star
cia drażniącego płynu. Po szybkiem oddzie- j 

łeniu cięciem nożyczek kończyny poruszanej 
użyje do starcia płynu drugiej dotąd spokoj
nej kończyny. Z tego doświadczenia chciano 
wywnioskować, że u żaby w rdzeniu mieści 
się część organu świadomości czyli duszy, 
którą można więc sztucznie rozczłonkować. 
JDowodzi ono jednak tylko, że rdzeń posiada 
zdolność do samodzielnego wykonywania zło- j  

żony eh i celowych ruchów, wyzwalanych pod i 
wpływem bodźców zewnętrznych. Nie są to 
więc proste mimowolne odruchy, ale czynno
ści dokonywane przez bardzo złożony mecha
nizm i prowadzące do pewnych oznaczonych 
celów, a przez to czyniące wrażenie, jakoby 
były kierowane przez świadomość. Zawie
siwszy żabę po odcięciu głowy w położeniu ; 
pionowem ze zwieszonemi ku dołowi kończy- j  

nami, dostrzeżemy, źe ostatnie nie są bezwład
nie spuszczone, ale owszem okazują zagięcia j  

w stawach świadczące o słabej lecz stałej 
czynności mięśni zginaczów, oznaczanej wyra
zem tonus, która wydatnie się wzmaga przy j  

lekkiem podrażnieniu skóry. Wszystkie opi- J 
sane wyżej objawy u niższych kręgowców, | 
występujące po odcięciu głowy, a mianowicie j

ruchy odciętego ogona, drgawki, odruchy, 
czynności celowe i objawy napięcia mięsnego 
(tonus) ustają natychmiast, skoro tylko zmiaż
dżymy rdzeń pacierzowy za pomocą drucika 
wprowadzonego do kanału kręgowego, a tu
łów lub oddzielona mniejsza jego cząstka 
okazuje wtedy stan zupełnego bezwładu.

U człowieka odruchy tułowia i kończyn wy
stępują dość łatwo po niespodzianem ukłuciu 
skóry lub lekkiem uderzeniu w części ścięgni- 
ste, powleczone obfitemi splotami nerwów czu
ciowych. Lekarz przy badaniu chorych z cier
pieniami nerwowemi wywołuje często sztuczne 
takie odruchy, w celu przekonania się, czy 
pobudzalność rdzenia nie jest upośledzoną. 
Z drugiej zaś strony wspomniane odruchy 
występują u zwierząt łatwiej po odcięciu gło
wy, niż przy normalnym stanie ciała i układu 
nerwowego. Spostrzeżenie to wskazuje, że 
mózg wywiera rodzaj wpływu hamującego na 
samodzielną czynność rdzenia. Można ten 
wpływ i po oddzieleniu mózgu u żaby do 
pewnego stopnia przywrócić przez sztuczne 
podrażnienie powierzchni przekroju rdzenia. 
Odwrotnie skłonność do odruchów może nie
zmiernie być podnieconą przez pewne środki 
trujące, a mianowicie strychninę i jad wytwo
rzony przez tak zwane bakterye tężcowe. 
Ostatnie znajdują się dość często w ziemi 
uprawnej, z której przedostają się nieraz do 
zanieczyszczonych przez nią ran u człowieka 
i zwierząt i tam się żwawo rozmnażają. Przy 
takich o truciach wystarcza najlżejsze podraż
nienie nerwów czuciowych, aby wywołać silne 
kurczenie się wszystkich mięśni tułowia w po
staci ogólnych trwalszych konwulsyj czyli tak 
zwanego tężca (tetanus). Pobudzalność in
nych nerwów zmysłowych bywa przytem rów
nież posuniętą do zadziwiającego stopnia czu
łości.

Zdolność do wytwarzania ruchów celowo 
skojarzonych, która tak wydatnie ujawnia się 
u żaby po oddzieleniu mózgu, istnieje niewąt
pliwie w wysokim stopniu także u ssawców 
i u człowieka, jak to w dalszych rozdziałach ni
niejszego artykułu jeszcze bliżej będzie wyka- 
zanem, lecz znajduje się tu w większej zależ
ności od mózgu i pojawia się tylko w pewnych 
określonych warunkach.

Prócz opisanych dotąd samodzielnych czyli 
automatycznych czynności, ujawniają się jesz
cze wpływy ośrodków nerwowych rdzenia na
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i-óżne inne sprawy życiowe. Tak np. tak 
zwane mięśnie zwieracze (sphincteres), po
mieszczone przy otworze stolcowym kiszek 
i  przejściu pęcherza w cewkę moczową, kur
czą się silniej, gdy większa zawartość tych na
rządów silniej napiera na ich ściany i pobu
dza zakończające się w ostatnich nerwy czu
ciowe, albowiem pobudzenie to udziela się 
także zwieraczom przy pośrednictwie końco
wej części rdzenia. Przy porażeniu rdzenia 
czucie i odruchy we wspomnianych narządach 
ustają, a gromadzący się w nich kał i mocz 
wydzielają się bez wiedzy i woli chorego.

Doświadczenia na zwierzętach i niektóre 
spostrzeżenia na osobach dotkniętych cier
pieniami rdzenia wskazują, źe w ostatnim 
istnieją także ośrodki wpływające na wydzie
lanie potu, kurczliwość ścian naczyniowych, 
■czynności narządów płciowych i niektóre inne 
sprawy. Samodzielność tych ośrodków jest 
jednak dość ograniczona, albowiem ulega sil
niejszemu wpływowi ośrodków głównych po
mieszczonych przeważnie w rdzeniu przedłu- 
ionym, a w części są także zależne od wpły
wu woli, której ośrodek mieści się w korze 
szarej półkul mózgowych. Cały ten mecha
nizm innerwacyjny przyrządów odżywiania, 
wydzielania i t. d. bardzo jest złożony, lecz 
nie możemy w tem miejscu zająć się szczegó
łowym jego rozbiorem.

Potrzeba zwięzłości zniewala nas także do 
treściwego wyłożenia czynności głównych od
działów mózgu, co tem łatwiej daje się usku
tecznić, że z istotnemi zjawiskami działalno
ści ośrodków nerwowych zapoznaliśmy się już 
przy rozbiorze czynności rdzenia.

(Dok. nast.).
H. Hoyer.

BAKTERYE IR E A K C IE  CHEMICZNE,
( O d c z y t  w yp o w ied zian y  d. 1 / L ip c a  1893 r. przed 

T o w a rzystw em  K ró lew skiem  w  L o nd yn ie —  przez 

P . Franldanda).

(Dokończenie).

Ciała optycznie czynne. Możność odróżnia
nia ciał takich, jak te, o których było wyżej, 
nie stanowi jeszcze granicy wrażliwości, jaką

posiadają bakterye. Mannit i dulcyt w cke- 
micznem znaczeniu nie są ciałami identyczne- 
mi, ale są to, jak  wiadomo, ciała zwane izo
merami fizycznemi. Badanie ciał podobnych 
posłużyło w r. 1874 LeBelowi i van t ’Hoffowi 
do zbudowania jednej z najpiękniejszych teo- 
ryj chemicznych naszych czasów.

Teorya ta opiera się na asymetryi cząste
czek, które składają się z kombinacyi jedne
go atomu węgla z czterema atomami różnych 
innych pierwiastków, lub też z czterema gru
pami atomów różnorodnych. Asymetrya obja
wia się zawsze w odmiennej formie kryszta
łów i w ich działaniu na promień polaryzowa
ny. Cząsteczki należące do jednej odmiany 
skręcają płaszczyznę polaryzacyi w jednym, 
a cząsteczki należące do drugiej w przeciw
nym kierunku i pod takim samym kątem. Je 
żeli dwie takie cząsteczki łączą się z sobą, to 
wytwarzająca się wówczas trzecia nie okazuje 
żadnego działania na promień polaryzowany.

Mikroorganizmy często bywają obdarzone 
zdolnością rozróżniania izomerów fizycznych. 
Ponieważ ta ważna właściwość była dopiero 
przed bardzo niedawnym czasem wykazaną 
przez Pasteura, więc dotychczas korzystano 
z niej bardzo rzadko. W  ostatnich jednakże 
czasach zdobycze chemii zostały w niektórych 
wypadkach znacznie rozszerzone, za pośred
nictwem mikroorganizmów, przy których po
mocy oddzielano izomery fizyczne.

Pomiędzy badaniami chemicznemi wykona- 
nemi w ostatnich czasach, prawie niema cie
kawszych, tak ze względu na ich znaczenie 
teoretyczne, jak ogrom pomysłowości, który 
poprzedził ich wykonanie nad badaniami nad 
wpływem mikrobów na mięszaniny ciał fizycz
nie izomerycznych. Do takich należą prace 
Emila Fischera.

Na zasadzie swoich doświadczeń, Fischer 
przygotował w laboratoryum różne gatunki 
cukru, spotykane w naturze i takie, jakich do
tychczas nie zauważono w państwie roślinnem, 
ani w zwierzęcem. Różne gatunki cukru na
turalnego silnie działają na promień polary
zowany, gdy tymczasem przygotowane sztucz
nie nie wywierają na niego żadnego działania, 
dla tego, że produkt sztuczny składa się z rów
nej liczby cząsteczek skręcających w odmien
nych kierunkach, tak, że ich działanie wza
jemnie się znosi i mięszanina nie działa na 
światło polaryzowane. Ale, przy pomocy mi
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kroorganizmów, jedna połowa cząsteczki mo
że być wyśledzoną i usuniętą tak dokładnie, 
że pozostała już wywiera działanie na pro
mień polaryzowany.

W  taki sposób po raz pierwszy został otrzy
many syntetycznie cukier czynny.

Najlepiej ze wszystkich mikroorganizmów 
nadają się do tego drożdże, które przetwa
rzają cząsteczki cukru na alkohol i dwutlenek 
węgla. Ich działanie na sztuczne cukry F i
schera zasługuje na wyjątkową uwagę. N aj
główniejszym z tych cukrów sztucznych jest 
fruktoza. Fruktoza jest nieczynna optycznie, 
albowiem składa się z jednakowej ilości czą
steczek skręcających w prawo i w lewo, cukru 
zwanego lewulozą. Część skręcająca płasz
czyznę polaryzacyi w lewo nazywa się lewulo
zą lewą, a druga—lewulozą prawą. Lewulo
zą lewa znajduje się w naturze, prawa, o ile 
wiadomo, w naturze nie istnieje. Jeżeli wpro
wadzimy drożdże do roztworu fruktozy, to 
mikroby usuną lewuiozo lewą, rozkładając ją  
na dwutlenek węgla i alkohol, a prawa pozo
stanie bez zmiany. Mikroby rozpoznają 
i niszczą zawsze tylko jednę część lewulozy, 
t. j. tę. która im była znaną oddawna, lecz 
żaden instynkt nie doradza im napadania na 
drugą—prawą, która jest nowym produktem 
chemicznym.

Inne mikroorganizmy posiadają też takie 
same właściwości, wskutek czego można 
zwiększyć liczbę doświadczeń. W  ostatnich 
czasach zauważyłem, źe wzmiankowany już 
przezemnie Bacillus aethaceticus rozkłada 
kwas glicerynowy. Kwasowi temu przypisu
jemy wzór:

CH 2 (OH)

C3H 80 4 albo teź =  CH (OH)

CO. (OH)

Podług teoryi Le Bela i van t ’Hoffa wąt- 
pliwem jest, aby istniały dwa fizycznie izome
ryczne kwasy glicerynowe. Jednakże zwykły 
kwas glicerynowy nie działa zupełnie na pro
mień polaryzowany, i możnaby przypuszczać, 
że powinien się składać z równych części kwasu 
glicerynowego lewego i prawego.

Jeżeli teraz zasiejemy w roztworze soli wa
piennej kwasu glicerynowego Bacillus aethace
ticus, to zobaczymy, źe wkrótce oddzieli on

i zniszczy całkowicie prawe cząsteczki solir 
pozostawiając nietkniętemi lewe. W  taki 
sposób można otrzymać silnie skręcający 
kwas glicerynowy. W  laboratoryum udało 
mi się przygotować pewną liczbę pochodnych 
od tego nowego czynnego kwasu gliceryno
wego.

Pochodne kwasu glicerynowego.

Wzory: Skręcanie właściwe.
(C3 H 50 3)2B a+ 2HaO — 9°
(C3H 50 3)2S r+ 3 H 20 — 1 0 °
(C3H 5 0 3)2C a-f 2H20 — 1 2 °
(C3H 5 0 3)2Cd + 1 ,5H20 — 14°
(C3H 5 0 3 )2Zn +  H 20 — 2 2 °
(C3H 30 3)2M g + H 20 —180,5°

C3H 50 3Na — 16°
C3H 50 3N H ł —2 0 °
c 3h 3o 3k —15°
C3H 50 3Li —20,5°
C3H j0 3(CH3) — 4,8°
C3 H 5 0 3(C2H 3) — 9,2°
C3H 5 0 3(C3H ;) —13°

Tak więc chemia została wzbogacona ca
łym szeregiem nowych ciał złożonych, któ
rych poznanie winni jesteśmy całkowicie nie
pojętej właściwości bakteryj.

Indywidualność mikroorganizmów. Jakkol
wiek mikroorganizmy stają się z każdym 
dniem coraz niezbędniejszemi środkami przy 
produkowaniu niektórych ciał, nie należy za
pominać, źe układ i natura ich są nieskończe
nie bardziej skomplikowane, niż jakiebądź 
ciało chemiczne, z którego przyzwyczailiśmy 
się korzystać. Przywykliśmy uważać, źe 
w ciałach takich każda cząsteczka jest zupeł
nie identyczna z temi, które ją  otaczają i są
dzimy, że cząsteczki te zachowują we wszyst
kich okolicznościach jednostajne cechy. Przy 
hodowli rozmaitych mikroorganizmów nie 
możemy oczekiwać takiej jednostajności, na
wet przy najusilniejszych staraniach, różnice 
mogą być i będą zawsze.

Każda oddzielna bakterya w hodowli przed
stawia właściwości mniej lub więcej odmienne 
i dla tego trzeba je brać pod uwagę, jeśli 
chcemy zużytkować energią mikroorganizmów, 
Doświadczenia z bakteryami zmuszają bardzo^ 
często do badania historyi tej lub innej od-
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rniany, tembardziej, że ich charakter bywa 
często głęboko zmieniony przez obyczaje j  

przodków.
Dla poparcia tego twierdzenia wymienię 

jeszcze jeden przykład, który niedawno obser
wowałem.

Badałem bacillusa wywołującego fermen
tacyą cytrynianu w7apnia i zauważyłem, że 
może wykonywać swoje czynności przez dłu
gie lata.

Używając do hodowli na żelatynie płynu 
zdolnego do fermentacyi, otrzymujemy zwykłe 
kolonie. Jeżeli teraz jednę z takich kolonij 
wprowadzimy do sterylizowanego roztworu cy
trynianu wapnia, to nie wywołamy przez to żad
nej fermentacyi. Bakterye utraciły swoję zdol
ność przez proste odhodowanie na żelatynie. 
Ale jeżeli drugą kolonią wprowadzimy do 
bulionu zawierającego cytrynian wapnia, to 
wywołamy fermentacyą. Jeżeli potem dołą
czymy trochę zfermentowanego bulionu do 
bulionu niefermentującego w słabszym roz
tworze i wykonamy cały szereg podobnych 
operacyj, to w końcu wywołamy fermentacyą 
w zupełnie czystym roztworze cytrynianu 
wapnia, który zupełnie był niewrażliwy na 
bakterye, wzięte wprost z żelatyny. Te zja
wiska wskazują, że naokoło nas znajdują się 
rozmaite odmiany mikroorganizmów, których 
działalność pozostaje dla nas jeszcze niezna
ną. Tak więc, gdybyśmy znali wspomniane
go bacillusa tylko z hodowli na żelatynie, to- 
byśmy nic nie wiedzieli o jego właściwości 
wywoływania fermentacyi w cytrynianie wap
nia dla tego, że potrzeba bardziej skompliko
wanej hodowli, o której mówiłem, aby tę fer
mentacyą uwidocznić. Bardzo jest prawdo
podobne także, że istnieje mnóstwo mikro
organizmów znanych nam, których liczne 
i ważne właściwości pozostają ukrytemi przed 
naszą uwagą, albowiem nieodpowiednia kul
tura nie pozwala ich odkryć. Przypuszczam, 
że ta łatwość, z jaką bakterye zmieniają swój 
charakter przy odpowiedniej hodowli ma 
wielkie znaczenie w tem, co dotyczę zagad
nień rozwoju; albowiem w objawach życiowych 
niższych żyjątek, których pokolenia wt sprzy
jających warunkach bytu zmieniają się jedno 
po drugiem w bardzo krótkim czasie, np. 
w ciągu dwudziestu minut, możnaby zauwa
żyć różne zmiany morfologiczne i fizyologicz- 
ne, ważne niezmiernie przy studyowaniu

przedstawicieli wyższych rzędów świata zwie
rzęcego.

Gorliwi apostołowie wychowania dużo roz
prawiają o możliwości wywołania wielu zmian 
w ludzkości, skutkiem tegoż wychowania; ale 
najgorliwszy z nich może nam obiecać te 
zmiany zaledwie w ciągu kilku pokoleń, t. j. 
wtedy, kiedy sam już oddawna żyć przesta
nie. W  mikroorganizmach zaś możemy obser
wować zmiany wynikłe ze stosowanych do ich 
hodowli systemów7, bez względu na krótki 
czas naszego życia.

Towarzystwo Ogrodnicze.

Posiedzenie szóste Komisyi teoryi ogrodni
ctwa i nauk przyrodniczych pomocniczych odbyło 
się dnia 15 marca 1894 roku, o godzinie 8-ej 
wieczorem w lokalu Towarzystwa Ogrodniczego, 
Chmielna Nr 14.

1) Protokuł posiedzenia poprzedniego został 
odczytany i przyjęty.

2) Sekretarz Komisyi p. Ślósarski odczytał 
list nadesłany do redakcyi Wszechświata, przy 
którym załączone zostały dwa owady szkodliwe 
niszczące kaszę perłową (krupy) i orzechy, a  mia
nowicie niszczący krupy, znany Wołek zbożowy 
Calandra (Sitophilus) granaria L. i niszczyciel 
orzechów (włoskich), Spichrzel, Silvanus fru- 
mentarius Fabr. (Surinamensis L.). Pokazywał 
żywe okazy wspomnianych szkodników, z których 
Sitophilus granarius, należy do rodziny Słoników 
(Curculionidae), rzędu owadów tęgopokrywych 
(Coleoptera), i odznacza się ciałem brunatno- 
kasztanowatem do 3,5 mm długiem, przedkarcze 
ma opatrzone dołkami podługowatemi, pośrodku 
jednak rozdzielone linią płaską i jednorodną.

Silvanus frumentarius Fabr. należy do rodziny 
Cucujidae, tegoż samego rzędu, i odznacza się 
rożkami 11 stawowemi, ciałem plaskiem, bruna- 
tnem, delikatnie uwłośnionem; przedkarcze ma 
opatrzone po bokach 6-u ząbkowatemi wycięcia
mi; długość ciała 3 mm, pochodzi z Ameryki, ale 
obecnie rozpowszechniony z towarami wszędzie.

Jako środki ochronne przeciwko tym szkodni
kom, zalecają: oczyszczanie staranne miejsc gdzie 
się ukazały, częste poruszanie, przesypywanie, 
młynkowanie i przesiewanie krup, a najlepszy 
sposób, ogrzewanie przedmiotów niszczonych (jak  
w tym wypadku kaszy i orzechów’) w piecach do 
pieczenia chleba, do 60° lub 80° C. przez kilka 
godzin.
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3) P . Jan Sztolcman mówił o dwu rodzinach 
ptaków amerykańskich:Blawatnikach (Cotiiigidae) 
i Gorzykach (Pipridae), zasługujących na uwagę 
tak  pod względem budowy ciała, dalej różnych 
szczególnych dodatkowych wyrostków na głowie 
j szyi, jako też świetnego upierzenia i obyczajów. 
Po skreśleniu w ogólnych zarysach budowy i wska
zaniu miejsca, jak ie  zajm ują w systematyce p ta
ków, p. S. przeszedł do opisu wybitniejszych 
przedstawicieli tych rodzin, przytaczając różne 
ciekawe szczegóły z ich budowy, upierzenia i ży
cia. Przemówienie p. Sztolcmana będzie druko
wane w jednym z numerów naszego pisma.

4) P . Józef Morozewicz wypowiedział kilka 
uwag o znaczeniu mineralogii doświadczalnej dla 
gleboznawstwa. Ponieważ rola je s t przedewszyst- 
kiem wytworem mechanicznego rozdrobnienia 
i chemicznego przeobrażania się czyli wietrzenia 
skał pierwotnych, bliższe poznanie tych procesów 
je st zatem ze wszech miar godne uwagi i ważne 
dla rolnika. Do znajomości zaś zjawiska wie
trzenia minerałów i skał prowadzi jedna tylko 
droga— doświadczalna. Na polu tem zdziałano 
dotychczas nie wiele, tem większe przeto znacze
nie posiadają eksperymentalne prace Lem berga 
i Tliugutta, rzucające niemało światła na intere
sującą tu  nas kwestyą.

Najważniejszym rezultatem  prac tych uczonych 
(ze względu na gleboznawstwo) je s t to, że krze
miany tego rodzaju co glina, feldspaty, że pomi
niemy ju ż  inne mniej dla roli ważne, pod wpły
wem rozcieńczonych roztworów wodanu, węglanu, 
a także chlorku sodu i potasu (a zatem soli możli
wych i znajdujących się w roli) przeobrażają się 
w związki wodne krzemionkowe, zawierające czę
stokroć prócz krzemionki, jeszcze kwasy: węglany, 
azotny, fosforny, szczawiowy, octowy i t. d., zwią
zane z tą  samą zasadą. Sole te  będące kombina- 
cyą krzemianu sodu t. zw. nefelinu z węglanem, 
azotanem,fosforanem, octanem, szczawianem i t .  d. 
tegoż potasowca— są ciałami nierozpuszczalnemi 
w wodzie, lecz łatwo przechodzącemi w roztwór 
pod wpływem rozcieńczonych kwasów. Ponieważ 
związki tego rodzaju według wszelkiego prawdo
podobieństwa znajdują się w ziemi rodzajnej, mo
gą one zatem być pewnego rodzaju pośrednikami 
w sprawie przyswajania przez rośliny azotu, fos
foru i t. p.

Niemniej ważne znaczenie posiadają doświad
czenia wymienionych badaczów dla analizy gruntu. 
Weźmy np. choćby oznaczanie kwasów azotawego 
i azotnego. Fresenius powiada, że kwasy te w ca
łości znaleźć się muszą w wodnym wyciągu bada
nego gruntu. Tymczasem T hugutt otrzym ał t. zw. 
przezeń azotan sodalitu:

6 (Na20 . A120 3. 2 Si 0 2) +  4 NaNOa +  3 II20 , 
działając na koalin wodanem i azotanem sodu. 
Związek ten nie rozpuszcza się jednak w wodzie, 
lecz tylko w rozcieńczonych kwasach. Jest on 
być może tą  formą krzemianów wodnych, które

zatrzym ują w roli azotany, opierające się działa
niu wody.

Na tem posiedzenie ukończonem zostało.

SPRAWOZDANIE.

—  aś. Kazimierz Łapczyński. „Flora Litwy 
w Panu Tadeuszu.” Kraków 1894 r.

Niezmordowany badacz i miłośnik flory krajo
wej ś. p. Kazimierz Łapczyński, wychodząc z za
sady „że Mickiewiczowskie arcydzieło, Pan Ta
deusz, nietylko pod względem estetycznym ale 
i pod wszelkiemi innemi wypada rozpatrywać,” 
spisał florę Litwy zamkniętą w Panu Tadeuszu,, 
pracy swej jednak nie zdążył wydrukować i pozo
stawił j ą  w rękopiśmie. Rzecz ta  dopiero w rok 
po śmierci autora została wydana.

F lora Litwy w „Panu Tadeuszu,” obejmuje 
| 89 gatunków roślin kwiatowych, oprócz grzybów
) i roślin kwiatowych zagranicznych, ja k  cyprysówr  

cytryn, lauru, oliwki i t. p. Z liczby gatunków 
roślin wspomnianych, 50 rośnie dziko na Litwie- 
a 39 je st hodowanych. W edług autora, liczba 
gatunków podanych w „Panu Tadeuszu” je s t du
ża, jeżeli wziąć pod uwagę, że cała akcya poema- 
tu  odbywa się na paru  milach kwadratowych, 
w k raju  równym i dość daleko posuniętym ku 
północy. W ykazując, że w „Panu Tadeuszu”
0 niektórych roślinach są wzmianki dość obszerne
1 niejednokrotne, inne znów wchodzą tylko da- 
porównań i przenośni, w umyśle autora budzi się 
podejrzenie, „czy Mickiewicz nie czuwał nad tem, 
żeby wiele coraz innych litewskich roślin przed
stawić i nadać poematowi, nawet pod względem 
flory, jaknajwięcej miejscowego kolorytu.” P rzy
puszczenie to opiera ś. p. K. Ł . na harmonii, jaka 
w zestawieniu gatunków panuje, tak że żadna 
z ważniejszych roślin nie została pominięta, ani też 
zbyt często się nie powtarza, przytem opisy roślin- 
są dokładne, jakby żywcem z natury brane.

Autor florę z „Pana Tadeusza” rozdzielił na 
dwa działy: 1) rośliny kwiatowe dziko na Litwie-- 
rosnące i 2) rośliny hodowane; w każdym z tych 
działów rośliny są ułożone porządkiem, jalc 
w „Panu Tadeuszu” występują, a przy każdej za
cytowane są wszystkie wzmianki, jeżeli ona powta
rza  się kilka razy. Po cytatach z samego poe
m atu, autor nadaje nazwę specyalną, botaniczną, 
gatunkowi rośliny opisanej, uzupełnia odpowied- 
niemi wyjaśnieniami i uwagami o pochodzeniu ga
tunku i geograficznem jego rozmieszczeniu.

W  końcu pracy dodaje autor spis alfabetyczny 
nazw Mickiewiczowskich, a nadto spis łaciński, 
systematycznie ułożony, obejmujący gromady,, 
rzędy, rodziny i gatunki.
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Okazuje się z tego spisu, że z gromady Dico- 
tyledones a) Polypetalae są reprezentowane przez 
16 rodzin z 35 gatunkami; najliczniejszemi są ro
dziny: Rosaceae, Cruciferae, Leguminosae i Cucur- 
bitaceae, jako głównie ogrody składające, b) Ga- 
mopetalae obejmują 7 rodzin z 19 gatunkami, 
najliczniej reprezentowane są Compositae i Labia- 
tae, również przeważnie w ogrodach spotykane, 
c) z Monochlamydeae, wspomnianych jest 7 rodzin 
z 21 gatunkami, najliczniej rodzina Salicinae, Cu- 
puliferae i Urticaceae, drzewa i krzewy leśne i za- 
roślowe.

Z gromady Monocotyledones znajdują się trzy 
rodziny z 11 gatunkami, z najliczniej reprezento
waną rodziną Gramineae (pola). Wreszcie z gro
mady Gymnospermeae, jedna rodzina Conifeiae 
z 3 gatunkami.

Praca ta  K. Ł. zarówno jest interesującą dla 
badaczów flory krajowej, jako też dla każdego 
wielbiciela „najznakomitszego utworu polskiej 
poezyi.”

Wiadomości bibliograficzne.

—  aś. Henri Moreau. L ’amateur d’oiseaux de 
voliere. Paris 1891. Avec 51 figures dessinees 
d’apres naturę.

W  dziełku tem, zawierającem 428 stronic dru
ku, autor opisuje gatunki ptaków krajowych 
i egzotycznych, trzymanych w klatkach z powodu 
ich głosu pięknego lub kształtów i upierzenia, za
poznaje z ich charakterami, obyczajami, sposobem 
rozmnażania się, z rodzajem pożywienia jakie 
przyjm ują, dalej ze sposobami polowania na nie 
i chwytania ich żywcem. Rozpoczyna autor 
przedmową i wskazaniem ważniejszej literatury 
przedmiotu.

Przechodzi dalej do wykazania znaczenia pta
ków w ogólnem życiu przyrody, mówi o rozmiesz
czaniu geograficznem, obyczajach ptaków, budo
wie gniazd, o wypierzaniu się, zmianie zabar
wienia.

Następnie opisuje pokój przeznaczony dla pta
ków, klatki, sposób ich budowania, okoliczności 
towarzyszące rozmnażaniu się ptaków, pożywienie 
ptaków trzymanych w klatkach i t. p.

D rugą część swej pracy poświęca szczegółowe
mu systematycznemu opisowi gatunków ptaków 
hodowanych w klatkach, gatunków krajowych 
i  zagranicznych. P rzy  każdym gatunku podaje 
dokładny opis p taka i geograficzne jego rozmiesz
czenie, obyczaje, pożywienie, sposób chwytania 
p taka i łatwość oswojenia. Kolejno opisuje około 
200 gatunków, przeważnie z rzędu wróblowatych 
(Passeres), mniej z rzędu papugi gołębi. Najwięk

szą liczbę gatunków opisuj e z Fringilinae, Sylvidaer  
Estreidae, Turdidae, Plocei, Coccothraustae i t. p.

Dziełka napisane przystępnie, zajmująco i z ko
rzyścią może być czytane przez lubowników ho
dowanych ptaków.

aś. Dr W. Migula. Bakterye. Przekład d-ra M - 
Flauma. 30 drzeworytów w tekście. W arszawa 
1893.

W zatytułowanej pracy autor w przystępny 
sposób zapoznaje czytelnika z bakteryami, i w tym 
celu rozdzielił całą pracę na trzy działy, z któ
rych pierwszy poświęca określeniu bakteryi, w dru
gim mówi o rozwoju nauki o mikroorganizmach, 
czyli podaje rys historyczny bakteryologii, za
trzymując się obszerniej nad uczonemi badacza
mi, którzy się do rozwoju tej nauki właśnie przy
czynili, trzeci zaś dział najobszerniejszy poświęca 
biologii bakteryj.

Właściwy trak ta t o bakteryach obejmuje dział 
trzeci, w którym autor rozpatruje naprzód morfo
logią i historyą rozwoju bakteryj, jako to: formy, 
wzrost, dzielenie się, tworzenie i kiełkowanie za
rodników, zjawiska życiowe i warunki życia bak
teryj, występowanie i rozpowszechnienie bakteryj. 
W  dalszym ciągu mówi o metodach badania bak
teryj, o podłożu, czystych hodowlach i środkach 
pomocniczych przy badaniu mikroskopowem.

Następnie przechodzi do systematyki bakteryj 
i dzieli je  na: chorobotwórcze, barwnikotwórcze 
i wywołujące fermentacye, opisując w każdej gru
pie ważniejszych przedstawicieli grupy.

Kończy wreszcie wykazaniem stosunku bakte
ryj do przyrody żywej i martwej, a zatem zasta
nawia się nad gniciem i fermentacyą, chorobami 
zakaźnemi i rolą bakteryj w gospodarstwie przy
rody.

Dziełko d-ra W. Miguli, popularnie napisane, 
ze znajomością przedmiotu i w zajmującej i ła
twej do czytania formie, dla tego też, jakkolwiek 
nie może służyć za podręcznik do dokładnego 
i specyalnego zapoznania się z bakteryami, to 
jednak daje doskonałe pojęcie o tych drobniutkich 
istotach, tak ważnych w życiu człowieka i śmiało- 
może być zalecone dla ogólnie wykształconych 
czytelników. Przekład staranny, z nieznacznemi 
usterkami.

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

—  tr . Nowe szkło. Dwaj chemicy niemieccy, 
pp. Winkelmann i Schot podali w „Zeitschrift 
fur Instrumentenkunde” wiadomość tymczasową 
o nowym rodzaju szkła, otrzymanego w pracowni 
technologicznej w Jena, a które posiada tę ważną 
własność, że bez szkody znosi nagłe zmiany tem
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peratury. Retorty i balony z tego szkła mogą 
być bez żadnego niebezpieczeństwa wystawione 
na płomień lampy Bunsena, lub nawet na płomie
nie podniecane miechem. Sprowadza to znaczną 
oszczędność czasu przy  ogrzewaniu cieczy, siatka 
bowiem metaliczna, którą się zwykle umieszcza 
między płomieniem a naczyniem, rozprasza znacz
ną ilość ciepła i opóźnia ogrzewanie. Płomień, 
działając bezpośrednio na balon szklany, udziela 
m u  2,5 razy więcej ciepła, aniżeli przy pośred
nictwie siatki metalicznej. Doświadczenia po
równawcze wykazały, że zastosowanie nowego 
szkła daje około 60 odsetek oszczędności na ga
zie i na czasie. Składu wszakże tego szkła auto
rzy  dotąd nie ogłosili.

—  sk. Droga gwiazdy podwójnej a Centaura.
Gwiazda ta , ja k  wiadomo, je s t najbliższą sąsiad
ką naszego układu słonecznego, pomimo jednak 
wielu prac istniała dotąd jeszcze niepewność 10 
la t co do okresu obiegu je j części składowych. 
Dla tego nowe obliczenie tej drogi przeprowadził 
obecnie p. J. J. See i rezultaty swych badań po

dał w miesięczniku towarzystwa astronomicznego 
w Londynie. Obliczenie to opiera się na 204 do
strzeżeniach wzajemnego położenia obu gwiazd 
wchodzących w skład a  Centaura; droga szukana 
okazała się elipsą o mimośrodzie 0,52, a czas 
obiegu wynosi la t 81,07. Ponieważ paralaksa 
tej gwiazdy je st 0,75", wielka przeto oś drogi 
przechodzi 23,59 razy odległość ziemi od słońca, 
skąd dalej wypada, że masa obu brył składowych 
wyrównywa mniej więcej dwukrotnej masie słoń
ca. Droga je st tak ekscentryczną, że w najwięk- 
szem swem zbliżeniu gwiazdy są w odległości ta 
kiej, jak  Saturn od słońca, największe zaś ich od
dalenie przechodzi odległość Neptuna od słońca. 
Za dokładnością tych obliczeń przemawia zgod
ność ich z rezultatami rachunków Robertsa, prze- 
prowadzonemi niedawno inną metodą.

B u l e t y n  m e t e o r o l o g i c z n y
za tydzień od 14 do 20 marca 1894 r.

(ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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