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O D K R Y T Y C H  P R Z E Z  B LO N D LO TA .

Od czasu gdy  ustalił się pogląd, że pro
mieniowanie świetlne nie różni się zasadni
czo od fal elektrycznych, odkrytych przez 
Hertza, badania naukowe często bardzo sta
rały się odnaleźć fale, które wypełniłyby 
przerwę pomiędzy długiemi falami elektrycz- 
nemi, a krótkiemi falami promieniowania 
świetlnego. Starano się więc z jednej strony 
otrzymać fale elektryczne o możliwie małej 
długości, z drugiej znów strony odkryć pro
mieniowanie ciemne ciał rozżarzonych o mo
żliw ie największej długości fali. Fale bada
ne przez Hertza miały po kilka metrów dłu
gości. Udało się jednak otrzymać fale elek
tryczne długie tylko na centymetr. Była 
to jednak najwyższa granica, do jakiej dojść 
zdołano.

Trudniejszem znacznie było badanie dłu- 
gofalistego promieniowania ciał rozżarzo- 
nych, gdyż promienie te są z łatwością po
chłaniane przez różne ciała. Dlatego też, 
gdy przed łaty Rubens i Nichols otrzymali 
i zbadali promieniowania, których najwię
ksza długość fa li wynosiła okrągło 0,024 mm 
(24 [i), rezultat ten uważano słusznie za 
wielką zdobycz naukową. Jego osięgnięcie 
zawdzięczano oryginalnie i głęboko pomy
ślanej metodzie oddzielania promieniowań

długofalistych przez wielokrotne odbicie od 
powierzchni gładkich ciał takich, jak sól ku
chenna, łyszczyk, fłuspat, kwarc i sylwin, 
jako też specyalnie czułej metodzie radio
metrycznej, pozwalającej stwierdzić istnie
nie promieniowania. Już wtedy Rubens 
i Nich ols wykazali doświadczalnie pokre
wieństwo odkrytych promieniowań z falami 
elektrycznemi.

Obecnie Blondlot ')  ogłosił w Akademii 
paryskiej, że udało* mu się otrzymać promie
niowania o długości fa li sto razy większej 
od tej, jaką posiadają promienie badane 
przez Rubensa, gdyż według przybliżone
go obliczenia Sagnaca 2) wynosi ona około 
0,2 mm.

Droga, na jakiej Blondlot stwierdził obec
ność promieniowań, jest zupełnie nowa i, być 
może, pozwoli otrzymać jeszcze dużo no
wych zdobyczy. Blondlot oznaczył promie
nie swoje mianem promieni N.

Blondlot odkrył promienie N  w następu
jący sposób. Jeżeli do drutów izolowanych

')  Blondlot : 1) Sur de nouvelles sources de 
radiations etc. 2) Sur l’existence de radiations 
solaires capables de traverser les metaux etc. 
Journal de physicjue, sierpień 1903.

2) Sagnac: La longueur d’onde des rayons 
determinee par la diffraction, tamże.
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A B  A 'B ', prowadzących od cewki indukcyj
nej do gruszki Rontgena, zaczepi się na za
giętych uszkach parę drutów również izolo
wanych, tak aby ich końce 0  i C' były dosta
tecznie zbliżone (patrz załączony rysunek), 
to podczas działania induktora pomiędzy 
końcami G i C' przeskakiwać będą słabe 
iskierki. Równocześnie gruszka Rontgena 
będzie czynna. Zapomocą papieru czarnego 
i cienkich płytek glinowych osłania się rurę 
tak, aby wszelkie światło widzialne zostało 
przyciemnione. Jeżeli teraz zacznie się 
skręcać końce drutu C i C' tak, aby przyj
mowały one coraz to inne nachylenie w zglę
dem osi gruszki Rontgenowskiej A A ',  to 
okaże się, że w  pewnem położeniu natężenie 
iskry znacznie wzrasta. Wsunięcie p łyty 
ołowianej pomiędzy końce C i C' a gruszkę 
Rontgena pociąga za sobą powrót natężenia

iskry do pierwotnej jasności. W  położeniu, 
w  którem iskra nie jest wzmocniona, wsunię
cie p łyty  nie okazuje żadnego wpływu. P ier
wotnie Blondlot przypuszczał, że światło 
iskierki zwiększa swą jasność pod wpływem 
działania promieni Roentgena, co można by
ło przypuścić na zasadzie skądinąd znanych 
faktów. W ynikałoby wówczas, że w pływ  
promieni Rontgena na iskrę jest zależny od 
kierunku przebiegu iskry, a w ięc że promie
nie Rontgena są spolaryzowane. Przypusz
czenie to okazało się niesłusznem, a to na 
zasadzie następującego doświadczenia: Je
żeli w  płycie ołowianej w ytnie się szparę 
i przez tę szparę przepuści promieniowanie 
badane, to będzie ono działało w  powyżej 
opisany sposób na iskrę, gdy  ta będzie na 
drodze biegu promieni. Jeżeli iskrę usunie 
się na bok, wówczas działania nie będzie. 
Można jednak ponownie otrzymać wzmożo
ne świecenie iskierki, jeżeli umieści się przed

szparą w odpowiedni sposób pryzmat kwar
cowy. Promienie badane podlegają więc 
odchyleniu przez pryzmat, nie mogą więc być 
promieniami Rontgena.

Ponieważ promienie N  uległy odchyleniu 
przez pryzmat, a więc podlegają załamaniu, 
to wynika stąd, że muszą się one dać sku
piać przez soczewki. Istotnie, po użyciu so
czewki kwarcowej można było zapomocą 
iskierki określić dokładnie położenie ogni
ska, otrzymanego przez skupienie promieni 
przechodzących przez soczewkę. Dalsze ba
dania wykazały, że promienie N  przechodząc 
przez cukier w  kawałku i łyszczyk podlega
ją  skręceniu płaszczyzny polaryzacyi, że 
ulegają prawidłowemu odbiciu od powierzch
ni gładkich i odbiciu rozproszonemu, gdy 
padają na powierzchnie matowe. Z odle
głości ogniska otrzymanego przez soczewkę 
kwarcową można było obliczyć współczyn
nik załamania, jako równy mniej więcej 2, 
t. j. tyleż prawie, ile wynosił współczynnik 
załamania promieni odkrytych przez Ru- 
bensa (2,18). Stąd nasuwało się przypusz
czenie, że promienie N  muszą być pokrewne 
z promieniami badanemi przez Rubensa 
i Nicholsa i że można je  otrzymać nietylko 
na drodzo elektrycznej.

Zbadanie promieniowań siatki Auera 
i rozżarzonej do czerwoności polerowanej 
płytki srebrnej wykazało istnienie w  obu- 
dwu przypadkach promieni N, a jest bardzo 
prawdopodobnem, że znajdują się one także 
w prom i e ni o w an iu słońca. Niema ich nato
miast w  promieniowaniu płomienia palnika 
Bunsena. Ostatni fakt jest znów dowodem, 
że promienie N  podlegają zwykłym  prawom 
zależności pomiędzy temperaturą ogrzewa
nego ciała a długością fali jego promienio
wania. Płomień palnika Bunsena posiada 
wysoką temperaturę, a wskutek tego wysyła 
tylko promieniowanie krótkofaliste.

Promienie N  posiadają zdolność przenika
nia przez różne ciała. Przenikają one przez 
p łytk i staniolu, miedzi i mosiądzu grubości 
0,2 mm, przez płytki glinu grubości 0,4 mm, 
przez płytki stali grubości 0,05 mm, przez 
płytki szkła grubości 0,1 mm, przez płytki 
parafiny grubości 1 cm i t. d. Ozy i w ja 
kim stopniu własność taką posiadają pro
mienie badane przez Rubensa i Nicholsa, 
o tem nic powiedzieć nie można.
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Badanie przenikania ciał przez promienio
wanie weszło w  zwyczaj dopiero w czasach 
ostatnich pod wpływem doświadczeń z pro
mieniami Rontgena.

* **

Uogólniając wszystkie otrzymane rezulta
ty  należy przyjąć, że promienie N  własno
ściami swemi nie różnią się zasadniczo od 
promieniowania świetlnego. Posiadają one 
normalną zdolność załamywania i odbijania 
się. Ich cechą charakterystyczną jest znacz
na bardzo długość fali, faktem zaś bardzo 
ciekawym jest otrzymanie tegoż promienio
wania na drodze elektrycznej przez użycie 
gruszki Rontgena i na drodze cieplnej przez 
ogrzewanie płytki srebrnej do czerwoności. 
Wzmacnia to doświadczalnie pogląd na 
jednorodność promieniowań elektrycznych 
i świetlnych.

W. H.

D O C E N T  D R .  B .  G R Z Y B O W S K I .

P O C Z Ą T E K  Ż Y C IA  N A  Z IE M I.

Odczyt, wygłoszony w Krakowie d. 9 marca r. b.

(Dokończenie).

Ten materyał paleontologiczny, to kolejne 
następstwo w ukazywaniu się form coraz to 
wyższych, coraz doskonalszych, coraz bar
dziej zróżnicowanych, manifestujący wyraź
ny kierunek rozwojowy w historyi świata 
organicznego, jest silnym argumentem i sil- 
nem oparciem dla biologicznej teoryi de- 
scendencyi. Teorya descendencyi, posiłku
jąc się obszernym materyałem anatomicz
nym, fizyologicznym, embryologicznym, gło
si zasadę powolnego rozwoju świata orga
nicznego, powolnej przemiany w  organizacyi 
zwierząt, idącej od form prostych do bar
dziej zróżnicowanych, jak je  nazywamy— 
wyższych.

W  poprzednio wspomnianym szeregu pa
leontologicznym jest silne poparcie i argu
ment nie do obalenia dla historyi rozwoju 
życia, a i dla tych, którzy szukają namacal
nego dowodu, demonstracyi tych zmian po
wolnych i nieznacznych, sumujących się 
w  ciągu tysiącoleci w wielkie różnice. P o 

mijając bowiem zwierzęta, w których nie
jednokrotnie stwierdzono szereg mutacyj, 
t. j. form pośrednich, ulegających zmianom 
drobnym w  kolejno po sobie następujących 
warstwach, wskaże ona rodowód konia, dla 
którego paleontologia odnalazła aż 6 różno- 
gatunkowych generacyj, począwszy od eoceń- 
skiego Palaeotherium o 3-ch dużych palcach 
i 3-ch kopytach w odnożu, aż do konia dzi
siejszego.

Dla tych, którym i to nie wystarcza, któ- 
rzyby chcieli między jedną a drugą gromadą 
widzieć nieprzebytą granicę i którym trudno 
uwierzyć np. w  pochodzenie zwierząt ssą
cych czy to od płazów, czy gadów, ma zare
jestrowanego w  swych materyałach Archeo- 
pteryxa, ptaka-jaszczura, ze szkieletem jasz
czurczym przeważnie, z długim ogonem 
z kilkudziesięciu kręgów złożonym, z trzema 
palcami i pazurami u skrzydeł, w którego 
kościach ptasich czaszki jest pierścień sklero
tyczny w oku, jak u jaszczurów, i jaszczurze 
zęby w  dziobie.

Mało coprawda paleontologia dostarcza ma- 
teryałów i okazów tej doniosłości, ale i zni
komo małą i dostępną jest ludziom skorupa 
ziemska, wiele krain czeka jeszcze na rękę 
badacza, wiele lądów usunęło się przed nią 
nazawsze w głębie oceanu.

Jednakże i ten materyał, który posiada
my dla ugruntowania teoryi descendencyi, 
jest nieoceniony, przezeń otrzymała ona swe 
realne podstawy, z pomocą jego mogła na
rysować nam drzewo rozwojowe organizmów 
i życia na ziemi.

Z  teoryą tą w  ręku, z podanem przez nią 
prawem rozwoju jeżeli staniemy teraz na 
progu epoki kambryjskiej, to we wstecznym, 
przedkambryjskim okresie historyi ziemi 
musimy widzieć czas, w którym życie, takie; 
jakie w  tej epoce zastajemy, ma swoje źró
dła i fauna kambryjska swych poprzedni
ków. Zdobycze embryologii, poznanie roz
woju osobniczego zwierząt niższych, budo
wa ich larw, dowodząca pokrewieństwa ich 
z sobą, pozwala nam przypuszczać, odtwo
rzyć hypotetycznie historyę rozwoju.

Pracę tę podjął Haeckel i w  swej H istoryi 
naturalnej stworzenia odtwarza nam ten 
rozwój.

W edług prawa rozwojowego idąc wstecz 
po szczeblach organizacyi dochodzi on wresz
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cie do istot jednokomórkowych, które są 
punktem wyjścia dla historyi rozwoju, 
a które z prawa przystosowania, doboru, 
dziedziczności i wobec podatności substan- 
cyi żywej dla wrażeń zewnętrznych ukształ- 
cają się w  ciągu niezliczonych wieków. R oz
wój, jak i zwierzę przebiega, począwszy od 
stadyum, gdy  jest także istotą jednokomór
kową, to jest jajem, według przyjętego prze
zeń prawa biogenetycznego, jest tu wska
zówką, jak następowały po sobie form y 
zmienne, jaką drogą szedł rozwój.

W ięc po jednokomórkowych nastąpiły wie
lokomórkowe zwierzęta o postaci gastruli, 
t. zw. gastreada, kształtu bańki lub pęche
rzyka; z tych w  dalszym ciągu rozwinęłyby 
się z jednej strony przez szereg form  pośred
nich gąbki, o nieregularnej budowie ciała, 
z dwu warstw złożonego, z drugiej jam o
chłony o promienistej budowie ciała, a po
tem stworzenia pokrewne robakom o bu
dowie dwubocznej; z tych ostatnich roba- 
kowców wzięły początek, znów przez sze
reg form  pośrednich, dalsze typy zwierząt.

Rozwój ten cały odbył się jeszcze w  cza
sie epoki archaicznej, tak że z chwilą nastą
pienia okresu paleozoicznego zastajemy już 
typy główne, przedstawione w  faunie ów
czesnej .

A ż  do tego punktu, do tychHaecklowskich 
moner możemy dosnuó nić rozwojową na 
podstawie poznanych prawideł rozwoju. Na 
drodze tej wstecznej, którąśmy od początku 
epoki kambryjskiej przebiegli, nie znajdzie
my wprawdzie takich punktów oparcia, ja 
kich dostarcza nam paleontologia, śladów 
form ocalałych dzięki przypadkowi od cał
kowitej zatraty, które, stercząc jak drogo
wskazy, pozwalają nam etap za etapem od
twarzać w  głównych przynajmniej zarysach 
historyę życia. Z  okresów przedkambryj- 
skich brak nam zupełnie jakichkolw iek w y
raźnych śladów organizmów i posiadamy 
zaledwo ogólne wskazówki, że życie i wtedy 
istniało. A  jeżeli przyjmujemy Haecklow- 
ską formułę rozwoju i w kierunku wstecz
nym doprowadzamy ją  aż do hypotetycznych 
moner, to czynimy to w  tem słusznem rozu
mowaniu, że prawidła życia i rozwoju jego 
były jednakie wciągu historyi życia i w epo
kach przedkambryjskich rozwój życia szedł 
tą samą drogą, jak i po tym  okresie. Pozą

ten punkt jednak historya rozwoju nas nie 
prowadzi. Jest to jej końcowy punkt drogi.

Umysłowi ludzkiemu nie wystarcza to jed
nakże. N ie lubi on granic i znalazłszy so
bie tłumaczenie powstania różnych form  ży
ciowych, ustawiwszy wszystkie twory żyją
ce w  szereg rozwojowy, gdzie jedna forma 
wyprowadza się z drugiej, pyta kolejno, 
skąd się wzięły i jak powstały te pierwsze 
organizmy.

Odpowiedzi na to pytanie teorya descen- 
dencyi dostarczyć nam już nie może, zosta
wiając wolne pole hypotezie. A  hypotez 
w tym kierunku jest kilka i niemi zajmiemy 
się zkolei.

Pierwszeństwo historyczne należy się hy
potezie samorództwa. Pierwsze jej postawy 
datują się z czasów rozwoju techniki mikro
skopowej, kiedy zauważono, że ilekroć do 
czystej wody dostanie się nieżywa materya 
organiczna, zwierzęca czy roślinna, to w  w o
dzie po krótkim stosunkowo czasie zjawiają 
się drobne żyjątka mikroskopowe, t. zw. w y
moczki. Ilość form różnych jest tu wielka, 
wszystkie cechuje to, że przedstawiają one 
najniższe form y ustrojów jednokomórko
wych, o ciele składaj ącem się z błony ze
wnętrznej, osłaniającej protoplazmę i jądro. 
Powstało wówczas przypuszczenie, że istoty 
powstają przez samorództwo z nieżywej ma
teryi organicznej, znajdującej się w roz
kładzie. Po bliższych jednakże i z ostroż
nością prowadzonych badaniach okazało się, 
że istoty powstają zawsze z zarodków, które 
albo znajdowały się już w wodzie lub użytej 
materyi nieżywej, albo dostały się do nich 
z powietrza.

Po wymoczkach przyszła kolej na bakte
rye, jeszcze drobniejsze ustroje, zapełniające 
naszę ziemię, i w  nich chciano widzieć pierw
sze organizmy, powstałe drogą samoródz
twa. Rozwój bakteryologii przekonał jed 
nakże szybko, że i bakterye rozwijają się 
zawsze z przedtem istniejących zarodników.

Mimo, że nie udało się zatem stwierdzić 
doświadczeniem ani obserwacyą zjawiska sa
morództwa, hypotezą ta jest zawsze jednak 
jedną z najbardziej rozpowszechnionych, 
a ugruntował ją ostatecznie Haeckel. W y 
chodzi on z założenia, że życie na ziemi mu
si mieć początek, bo był w  historyi rozwoju 
naszej ziemi czas, gdy ta przedstawiała kulę
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rozżarzonych gazów, w  następstwie ognisto- 
płynną i zwolna tylko się ochładzającą, a za
tem warunki, wśród których życie jakiekol
wiek w  naszem pojęciu było zgoła niemo
żliwe, i określa czas powstania substancyi 
żywej na chwilę, kiedy oziębianie ziemi tak 
dalece postąpiło, że woda, dotąd w  postaci 
pary zawieszona w atmosferze, skropliła się 
i opadła na ziemię w postaci cieczy. Haeckel 
twierdzi przytem, że te organizmy pierwot
ne, powstałe drogą samorództwa, nie przed
stawiały wyosobnionych indywiduów, lecz 
były bezpostaciowe, z jednolitej protoplazmy, 
żywej substancyi, z której dopiero w  ciągu 
długiego czasu drogą różnicowań i wyosob- 
nień powstały indywidualne formy życiowe 
w kształcie istot jednokomórkowych.

Kwestya, czy tą drogą powstają jeszcze 
dziś organizmy z materyi nieorganicznej, jest 
dla Haeckla obojętną, raczej przeciwny on 
jest temu ze względu, że morza dzisiejsze 
nie przedstawiają z całą pewnością tego 
składu chemicznego, temperatury, wogóle 
tych warunków, jakie miały morza pierwo
tne, i w jakich Haeckel umieszcza zjawisko 
samorództwa.

B ył czas, kiedy sądzono, że wreszcie zo
stała podchwycona wielka tajemnica two
rzenia. P rzy  sposobności badań dna mor
skiego znaleziono w  głębi oceanu galareto
watą substancyę o nieokreślonej rozlewnej 
postaci, bez błony, okazującą zewnętrzne po
dobieństwo do protoplazmy i o podobnej bu
dowie ziarnistej. Ogłoszono odkrycie pier
wotnej substancyi żywej, zwłaszcza że i che
micznie odnaleziono w niej materyę orga
niczną i ten zagadkowy twór ochrzczono 
nazwiskiem uczonego, który głosił istnienie 
takiego tworu w  przeszłości; nazwano go 
Bathybius Haeckeli. Jak się jednak w póź
niejszych ścisłych studyach substancyi tej 
okazało— badania przeprowadził Moebius— 
nie była to żadna istota organiczna, lecz ga
laretowatej konsystencyi osad chemiczny 
gipsu, a materye organiczne w  nim zawarte 
pochodziły z rozkładu ciał różnych drobno
ustrojów morskich. Bathybius został zatem 
wykreślony z listy stworzeń żyjących, co 
wcale jednak nie przesądza istnienia je 
go w  pierwotnych ery ziemskiej peryo- 
dach.

Na biegunowo przeciwnem stanowisku

znajduje się hypoteza Richtera, nazwana 
także liypotezą kosmozoów.

W edług Richtera życie, podobnie jak ma
terya nieżywa, nie ma początku ani końca. 
W  ciągu wszelkich ewolucyj, jakie dokony
wają się we wszechświecie, zawsze, według 
Richtera, istniały między innemi i takie cia
ła niebieskie, na których życie, podobne 
w zasadzie naszemu, a więc komórek, miało 
miejsce. Z  ciał, na których życie istnieje 
w danej chwili, dostaje się ono w postaci za
rodków mikroskopowych razem z pyłem 
kosmicznym, z meteorytami, które są czę
ściami ciał niebieskich, oderwanemi od swej 
planety macierzystej w przestrzenie między
planetarne, a o ile spadają z tymże pyłem 
i meteorytami na jakieś ciało niebieskie ma
jące warunki rozwoju życia, to zarodki te, 
kosmozoa, jak je  nazywa Richter, rozwijają 
się i stanowią punkt wychodni na danem 
ciele niebieskiem dla dalszego rozwoju 
życia. Pomijając inne, filozoficznej na
tury względy, hypoteza ta ma swój słaby 
punkt w sposobie transportu tych kosmo
zoów, które musiałyby bez szkody dla życia 
przebyć olbrzymie puste przestrzenie mię
dzyplanetarne o niskiej nadzwyczaj tempe
raturze. Jak ta temperatura jest niską, za
świadcza fakt, że jeden z meteorytów spa
dłych w lndyach zachodnich, którego znale
ziono bezpośrednio po spadnięciu, mimo, że 
jego powierzchnia była stopiona od gorąca, 
wywołanego tarciem atmosfery, co zawsze 
widzimy u meteorytów, we wnętrzu po roz
biciu okazywał temperaturę — 200". Takie 
kosmozoon gdyby przyczepiono było do 
powierzchni meteorytu, uległoby spaleniu 
z chwilą dostania się w atmosferę ziemską, 
a temperatura wnętrza jest według naszych 
dotychczasowych obserwacyj bezwzględnie 
zabójcza dla życia organicznego, takiego, ja 
kie my znamy.

Oryginalną i raczej z filozoficznego w zglę
du ciekawą jest teorya Preyera. Preyer nie 
godzi się na Haecklowską teoryę samoródz
twa, gdyż według niego, jeżeli przyjmuje
my, że zjawisko to odbyło się kiedyś, musi
my konsekwentnie przyjąć, że odbywa się 
ono i dziś, albowiem warunki do powstania 
życia nie m ogły być inne, aniżeli warunki, 
w jakich się ono utrzymuje, w  przeciwnym 
razie musiałoby ono ustać bezzwłocznie po
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powstaniu. Zjawiska jednak samorództwa 
nigdy ani obserwować, ani doświadczeniem 
stwierdzić nie zdołano. Natomiast widzimy 
to zawsze, że organizmy powstają tylko z or
ganizmów, życie rozwija się z życia.

Zastanawia się więc Preyer, czy wogóle 
pytan ie: jak powstało życie w  materyi nie
żywej? jest słuszne, i czy nie należałoby ra
czej brać kwestyi odwrotnie, wyprowadzając 
materyę nieorganiczną z żywej. Wskazuje 
przytem okoliczność, że i dziś w idzim y jak 
materya martwa powstaje z żywej, drogą 
wydzieleń za życia, lub pozostającej jako 
martwa nieorganiczna resztka po jej śmier
ci. Geologia dawałaby tu przykład, jak  po
wstają olbrzymie skalne masy wapieni z wę
gla szczątków pozostałych po śmierci or
ganizmów. Życie, według Preyera, jest for
mą pierwotną, w  rozszerzonem znacznie po
jęciu. Istniało ono już wówczas, gdy ziemia 
przedstawiała rozżarzoną masę gazów, a ten 
olbrzymi ruch molekularny, jaki się w  tej 
masie odbywał, byłby wyrazem i formą tego 
życia. Cała kula ziemska była jednym w iel
kim organizmem. Jak organizm wydziela 
z siebie sole mineralne, niepotrzebne w da
nych warunkach do jego dalszego funkcyo- 
nowania, jak roślina z nadchodzącą zimą od
rzuca warstwy liści, nie mogących brać 
udziału w  życiu, nadając żywej swej sub
stancyi inną formę i chroniąc ją  w  swem 
wnętrzu, skupiając niejako życie w  innej 
formie, a odrzucając jako substancyę mar
twą, nieożywioną tę część swej dotychczaso
wej istoty, która wobec zmienionych warun
ków jest balastem, tak i ten w ielki orga
nizm, ziemia, w  miarę ochładzania w ydzie
lać musiał z siebie te substancye, które 
w  zniżonej temperaturze nie m ogły się utrzy
mać w stanie skupienia, odpowiednim do 
utrzymania tego wśródmolekularnego ruchu, 
który był jej życiem. Począwszy od metali 
ciężkich, kolejno, w miarę ochładzania, w y
dzielane zostały dalsze substancye mineral
ne. To, co pozostawało w ruchu, stanowiło 
życie dalsze w  zmienionej formie. G dy i te 
kombinacye z biegiem czasu stężały i w y 
dzieliły obumarłe części, powstały połącze
nia nowe pierwiastków dotąd gazowych 
i płynnych, które utrzym ywały dalej życie, 
coraz podobniejsze do żywej protoplazmy, 
tej podstawowej substancyi życia w obecnej

jego  formie. Przez dalsze kombinacye po
wstały z tej praprotoplazmy trwałe kształty 
ustrojowe. Protoplazma zatem musiała, we
dług Prey era, powstać jako konieczna kom- 
binacya po kolej nem wydzieleniu z orga
nizmu ziemi wszystkiego tego, co nosi na
zwę świata nieorganicznego, i życie osta
tecznie w  niej się skupiło, a form y życiowe 
przedstawiają tylko różny stopień jej w y
osobnienia i zróżnicowania.

Na ostatek zachowaliśmy hypotezę Pflii- 
gera. W  przeciwieństwie do hypotez Preye- 
ra i Richtera, nie posiadających ścisłych 
podstaw, hypoteza Pfłiigera oparta jest na 
właściwościach chemicznych materyj biał
kowych, będących, jak wiadomo, istotną 
częścią protoplazmy.

Pfłiiger odróżnia białko martwe, t. j. nie
zdolne do życia, i białko żywe, takie, jak 
ono występuje w protoplazmie żywej. Róż
nicę pomiędzy niemi stanowi to, że gdy 
pierwsze w  stanie oddzielnym może się 
utrzymać dłużej bez rozkładu, drugie roz
kłada się samo przez się. Rozkład ten po
woduje tlen, który białko żywe chłonie z po- 

> wietrzą w  procesie oddychania, i który wcho
dzi w  intramolekularny związek z substan- 

: cyą białka, a odbierając związkom węglowym 
węgiel, zamieni go na dwutlenek węgla, 
wydzielany następnie z białka. Nawet 
w atmosferze czystego azotu białko żywe 
wydziela jeszcze bezwodnik węglowy, przy
czem naturalnie w związek z węglem może 
wchodzi tylko ten tlen, który istniał już 
w molekułach białka

Ta  właściwość białka żywego związana 
jest z cyanem, CN, połączeniem węgla i azo
tu, który powstaje podczas tworzenia się 
białka żywego, wiążąc w  sobie wielką ener
gię ciepła, jak to stwierdziły badania kalo
rymetryczne w  sztucznej syntezie cyanu. 
Ten to rodnik cyanowy, obdarzony wielką 
energią intramolekularną, powoduje pochła
nianie tlenu.

Produkt utlenienia cyanu, kwas cyanowy, 
CHNO, i jego połączenia przedstawiają w iel
kie analogie fizyczne i chemiczne z żywem 
białkiem. Tak połączenia cyanowe, jak 
i ciała białkowate zdolne są do polimeryza- 
cyi, t. j . do asymiłacyi równowartościowych 
grup atomowych i wiązania ich z sobą łań
cuchowo w  wielkie masy. Oba ciała rozkła
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dają się wobec wody, oba wreszcie ścinają 
się w  wyższej temperaturze. Wobec tego 
podobieństwa Pfluger uważa kwas cyanowy 
za substancyę półżywą.

Jaką drogą może powstać cyan?
Chemia uczy, że cyan można otrzymać 

syntetycznie z substancyi nieorganicznej, za
wierającej azot, przez zetknięcie jej z rozża
rzonym węglem w wysokiej temperaturze. 
Prosty stąd wniosek, że cyan mógł utwo
rzyć się już wtedy, gdy ziemia przedstawia
ła jeszcze ognistą masę. Chemia uczy nas 
dalej, że w  wysokiej temperaturze mogą 
syntetycznie powstawać węglowodory, po
łączenia węgla z wodorem, wchodzące rów
nież w skład substancyi organicznej. Poza- 
tem i inne rodniki, które wchodzą w  skład 
białka, m ogły utworzyć się w  epoce, kiedy 
ziemia była jeszcze ognistą. W  miarę po
wolnego ochładzania się ziemi, rodniki te, 
oddziały wuj ąc na siebie, polimeryzując się 
pod działaniem tlenu, a potem wody i za
wartych w  niej soli, mogły utworzyć białko 
zdolne do samorozkładu, a będące właśnie 
substancyą żywą.

Tak nam się przedstawia hypotezą Pflii- 
gera, będąca niejako uzupełnieniem teoryi 
Haeckla o samorództwie i przenosząca za
sadnicze momenty, warunkujące powstanie 
organizmu daleko poza granice, jakie Hae- 
ckel zakreślił, wyprowadzając życie z ogni
stej przeszłości ziemi.

M e  mamy tu czasu zająć się rozpatrze
niem krytycznem tych hypotez, podnieść 
jednak możemy znaczenie ich dla filozoficz
nego na świat poglądu, a pod tym wzglę
dem przedstawiają one zasadnicze różnice.

Hypotezą Richtera w przeciwieństwie do 
innych jest wybitnie dualistyczną. Świat 
żyw y i martwy, materya i siła, ciało i duch 
istnieją obok siebie według niej odwiecznie, 
związane ze sobą, zapełniając wszechświat 
pod różnemi formami, a forma życiowa 
w  naszem pojęciu przenosi się od jednych 
ciał niebieskich do drugich za pośredni
ctwem kosmozoów.

Hypotezą Haecklowska stanowi rdzeń teo
ry i monistycznej świata. W  oświetleniu 
Pfliigera, w rozłożeniu materyi żywej na 
jej części składowe, na rodniki chemiczne, 
będące pierwiastkami materyi żywej, hypo- 
teza Haeckla przedstawia nam materyę jako

pierwotny świat nieorganiczny z jego pra
wami, podstawę i przyczynę życia, siłę jako 
objaw danego połączenia materyi. W  oświe
tleniu Preyera, z jego przesunięciem życia 
wstecz i rozszerzeniem go na całą prazie- 
mię -  organizm, taż hypotezą Haeckla, sta
wia świat żyw y jako źródło organizmu mar
twego, więc siłę jako przyczynę materyi, 
ducha jako twórcę ciała.

J. REYNOLDS GREEN.

F E R M E N T A C Y A  A LK O H O LO W A .

(Dokończenie).

Powracając do znaczenia komórek droż
dżowych w  zwykłej fermentacyi alkoholo
wej, widzimy, że była ona przedmiotem licz
nych badań i że dla wyjaśnienia go poda
no dwie hypotezy.

Pasteur doszedł do wniosku, że siła fer
mentacyi znajduje się w stosunku do żywie
nia się drożdży bez tlenu i że rozkładem cu
kru wyraża się praca ich, mająca na celu 
zdobycie tlenu potrzebnego do oddychania. 
(Z równania Monoyera, p. w., wiemy, że 
tworzeniu się gliceryny i kwasu bursztyno
wego podczas fermentacyi stale towarzyszy 
wydzielanie się niewielkiej ilości tlenu). 
Poglądy Pasteura znalazły poparcie w do
świadczeniach jego nad kulturami drożdży 
w  obecności tlenu wolnego, a także wobec 
wielkiej jego ilości, a z których otrzymano 
następujące rezultaty.

W  warunkach, jak wyżej opisane, wagi 
drożdży i rozłożonego cukru były bardzo 
rozmaite. Gdy tlenu nie dostarczano, fermen
tacya była słaba bardzo, drożdży tworzyło się 
niewiele i na jednę część ich znikało 60—80 
części cukru. Za dodaniem tlenu fermen
tacya była bardzo szybka, drożdże rozrasta
ły  się bogato, lecz na jednę część ich wypa
dało tylko 4 10 części cukru rozłożonego.
Różnica ta wszakże w  tym  drugim razie nie 
była spowodowana przez osłabienie energii 
drożdży, gdyż one, działając na cukier 

| bez dostępu tlenu dawały te same liczby, co 
drożdże pierwszego doświadczenia. Stąd to 
wypływa wniosek Pasteura, że fermentacya 
jest życiem bez tlenu, i że ten ostatni może
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być wytwarzany z węglowodanów komórki 
lub znajdujących się w pobliżu.

Pogląd ten spotkał jednak przeciwników. 
Schiitzenberger zwalczał go zawzięcie i dowo
dził, że PasteuroWskie wnioski nie obejmują 
całości zauważonych faktów. W  obecności 
tlenu fermentacya jest silna, lecz drożdże 
posiadają stosunkowo niewielką energię 
fermentacyjną. Schiitzenberger twierdzi, że 
zdolność rozkładania cukru nie jest iden
tyczna ze zdolnością oddychania, i że obie te 
zdolności muszą być brane w rachubę w ra
zie tworzenia hypotezy, któraby istotę zja
wiska powyższego objaśniać miała. K o 
mórka drożdżowa posiada obie te zdolności 
i, dopóki ona przejawia je  w  jednakowym 
stopniu, nie można fermentacyi przyrówny
wać do oddychania. Gdyby rozkładanie 
cukru było rezultatem starań komórek droż- 
dżowych, aby zużywać do oddychania tlen, 
zawarty w  cząsteczkach cukru, to w  obecno
ści tlenu wolnego fermentacya nie miałaby 
miejsca, lub byłaby znacznie słabsza aniżeli 
w  pierwszym przypadku; tymczasem w  rze
czywistości dzieje' się przeciwnie. Scłiiitzen- 
berger dla udowodnienia swoich poglądów 
przedsięwziął szereg doświadczeń nad w pły
wem rozmaitych warunków na oddychanie. 
W ypadki otrzymane w krótkości można 
przedstawić, jak następuje:

1. W  cieczy wodnistej, nie zawierającej 
cukru, lecz tlen, gram drożdży pochłania 
w jednostce czasu zawsze stałą ilość tlenn.

2. W  roztworze cukru zawierającym cia
ła białkowe i tlen, otrzymujemy to samo, 
tylko ilość gazu pochłaniającego w  jednost
ce czasu jest większa.

3. Prowadząc równolegle dwie fermenta- 
cye, w  tej otrzymuje się więcej alkoholu, 
której dostarcza się wciąż tlenu.

Na podstawie tych rezultatów Schiitzen
berger wygłosił zdanie, że cukier służy droż
dżom tylko jako pokarm.

W niknąwszy we wszystkie te przez roz
maitych badaczów opisane zjawiska, i zesta
wiając je  z faktami ustalonemi przez Le- 
chartiera i Bellamyego, a także Gerbera, 
uważamy za możliwe pogodzić obie wyżej 
przytoczone hypotezy. Razem z Schiitzen- 
bergerem możemy przyjąć, że podczas ho
dowli komórek drożdżowych w warunkach 
normalnych, ich proces przemiany materyi

wymaga pewnego silnego rozkładu dla 
wzmocnienia procesu żywienia się. W  ta
kich tylko warunkach są one dostatecznie 
zaopatrywane w tlen i substancye pożywne; 
wskutek tego ich tempo życiowe wzmaga 
się, komórki rosną i rozmnażają się, a fer
mentacya dokonywająca się jednocześnie 
staje się nadzwyczaj silną. Nie można 
wszakże przyjąć, że plazma komórek drożdżo
wych była podobna z tego do zarodzi komó
rek owoców i innych przez rozmaitych ba
daczów obserwowanych organów. W idzie li
śmy już, że stosunek gazów zmieniał się 
szybko, gdy tlen wolny nie mógł mieć dostę
pu do ow oców : ilość wydzielanego bezwod
nika węglowego zwiększała się podwójnie, 
potrójnie nawet. Duszenie się z braku tle
nu wywoływało w  owocach fermentacyę, 
dającą się zauważyć przez to właśnie zwię
kszenie się ilości CO., wydzielanego i wy
twarzanie się alkoholu. Podobne zjawisko 
zachodzi, gdy drożdże pozbawimy tlenu. 
Tempo życiowe zniża się, drożdże przestają 
rozmnażać się tak silnie, waga drożdży no
wopowstałych nie równa się już 1/4— ’/l0 ilości 
rozłożonego cukru, lecz dosięga zaledwie V80. 
Z drugiej zaś strony fermentacya wzmaga 
się; do procesu żywienia się przyłącza się 
t. z. proces oddychania. Różnica więc mię
dzy drożdżami, a owocami zachodzi w tem 
właśnie, że proces żywienia się pierwszych 
powoduje tworzenie się alkoholu, u drugich 
zaś tego nie wywołuje. Powiększenie się 
siły fermentacyjnej drożdży w  razie braku 
powietrza (tlenu) równa się zdolności do fer
mentacyi owoców, która nie występuje do
póty, dopóki warunki zewnętrzne są zupeł
nie normalne. Fakt ten, że przebieg fer
mentacyi wywołanej przez drożdże staje się 
silniejszym w chwili zaczynającego się du
szenia, zdaje się być jakoby w sprzeczności 
z doświadczeniem, że zwykła fermentacya 
tak silnie dokonywa się w  obecności tlenu. 
N ie trzeba jednak zapominać, że w tych 
ostatnich warunkach działa większa ilość 
komórek (widzieliśmy przecie, że drożdże 
w obecności tlenu rozmnażają się bardzo 
szybko), przez co ilość cukru rozłożonego 
staje się większą w sumie, w szczególności 
zaś każda komórka rozkłada go znacznie 
mniej. (W  pierwszym razie stosunek wagi 

| drożdży do w agi rozłożonego cukru równa
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się 1 : 80, w drugim— 1 : 10 lub 1 : 4).— W i
dzimy więc, że działalność drożdży nie jest 
zawsze jednakowa; w warunkach normal
nych fermertacya przez nie wywołana znaj
duje się w związku z ich żywieniem się 
i w stosunku do ilości drożdży jest słaba; 
jak się zdaje jest to właściwe tylko grzybom 
niższym. W ogóle zaś zarodź komórek ro
ślinnych posiada w  daleko silniejszym stop- | 
niu zdolność wywoływania fermentacyi, j  

w chwili gdy zostanie pozbawiona tlenu 
i musi go zdobywać sobie drogą wytwarza
nia alkoholu z cukru. Ten ostatni proces 
nazwano „oddychaniem międzycząstkowem“ . 
Termin ten wszakże nie jest szczęśliwie w y
brany, gdyż zjawisko to nie ma nic wspól
nego z oddychaniem we właściwem tego 
słowa znaczeniu.

Oddychanie właściwe polega na przyjmo
waniu przez zaródź tlenu i na całym szere
gu procesów rozkładania się jej, przyczem 
nieustannie tworzą się ciała prostsze; jed
nym z ostatecznych produktów jest C02. 
W ydzielany tedy skutkiem oddychania bez
wodnik w ęglow y pochodzi wprost od proto
plazmy. Podczas fermentacyi zaś zachodzi 
zupełnie co innego; rozkład dokonywa się tu 
poza cząstkami zarodzi i ma na celu wydo
bywanie z ciał znajdujących się, że tak po
wiem, nazewnątrz, potrzebnego do oddycha
nia substancyi żyjącej tlenu. „Oddychanie 
międzycząsteczkowe“ jest tedy w zasadzie 
zjawiskiem fermentacyi, a nie oddychania.

Wyjaśniając to pytanie, nie trzeba jednak 
zapominać o innym jeszcze nader ważnym 
punkcie. Drożdże w ciągu życia swego po
trzebują do rozwoju swego i wzrastania nie
tylko pożywienia; muszą one także zaopa
trywać się w  energię, potrzebną do przepro
wadzania ich spraw życiowych. Jest to 
przecie podstawową potrzebą wszystkich wo
góle żyjących organizmów. Co do drożdży 
wiemy, że rozmnażaniu się i rozrastaniu się 
ich najbardziej sprzyja temperatura cokolwiek 
wyższa od zwykłej pokojowej, jakkolwiek 
taka „sprzyjająca1' temperatura nie jest jed
nakowa dla wszystkich ras drożdżowych. 
Stałe podtrzymywanie tej wyższej tempera
tury wymaga ciągłego dopływu energii pod 
postacią ciepła, i to właśnie drożdże zapew
niają sobie na drodze przemiany materyi.

Zwykle energia, potrzebna dla aerobij- j

nych, pozbawionych zieleni roślin* bywa do
starczana przeważnie przez proces oddycha
nia. To samo ma miejsce i dla komórek ro
śliny zielonej, pozbawionych zieleni, lub któ
ro nie są wystawione na światło i nie mogą 
w ten sposób zdobywać sobie energii pro
mieniującej. Podczas oddychania wciąż 
trwa rozkład ciał bardziej złożonych na 
prostsze, przyczem czynnikiem działają
cym jest protoplazma. Substancya żyjąca 
jest ogniskiem takich przemian, składają
cych się w większej części z ciągłego rozkła
du i ciągłej powrotnej syntezy. Rozkładu, 
zdaje się, dokonywa tlen w obecności zaro
dzi; wiadomo przecie, że trwałość związku 
staje się mniejsza w obecności tlenu. Jako 
ostateczne produkty procesu oddychania 
występują C02 i woda i bezwątpienia część 
uwolnionej przytem energii.

Gdy drożdże mają dostateczną ilość tlenu, 
proces oddychania komórek zdrowych zasila 
się jeszcze rozkładaniem cukru, co daje ener
gię bez potrzeby uciekania się do procesu 
prostego utleniania. Pod nieobecność zaś 
tlenu rozkład cukru staje się dla drożdży je- 
dynem źródłem energii. Stąd zrozumieć ła
two, dlaczego siła fermentacyjna wtedy tak 
wzrasta. Drożdże rozkładają teraz więcej 
cukru, aby zdobyć tlen do oddychania, cze
go przedtem czynić nie potrzebowały, zuży
wając tlen wolny z powietrza. Objaśnienie 
to służyć może i w  przypadku dojrzewają
cych owoców lub innych, wyżej wspomnia
nych, części rośliny.

W  jaki sposób drożdże rozkładają cukier, 
nie wiedzieliśmy aż do najnowszych czasów. 
Równolegle z ogólnym rozwojem wiadomości 
naszych o enzymach myśl wielu badaczów 
skłaniała się do przypuszczenia, że drożdże 
posiadają enzym mogący wywoływać fermen
tacyę alkoholową. Wiedziano, że w  droż
dżach znajdują się rozmaite enzymy i w y
dzielano już z nich inwertazę, diastazę, glu- 
kazę i trypsynę, lecz wszystkie próby izolo
wania jeszcze tego jednego enzymu, enzymu 
fermentacyi alkoholowej, wciąż się nie uda
wały. Jeszcze Klaudyusz Bernard w ostat
nich latach swej tak płodnej działalności 
zajmował się badaniem tworzenia się alko
holu w  sokach winogron podczas rozmai
tych stadyów dojrzewania ich, a także 
i w stadyum przejrzewania. Z niektórych
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doświadczeń wypadło mu, że ilość alkoholu 
zwiększa się w  miarę dojrzewania; ponieważ 
zaś drożdże w danych razach nie były obec
ne, a przeto i działać nie mogły, sędziwy 
uczony przypisał to zjawisko działalności 
pewnego enzymu, którego wszakże nie był 
w stanie izolować.

Dopiero w roku 1896 Buchnerowi udało 
się otrzymać ten enzym i to następującym 
sposobem. Zmieszano kilogram doskonale 
przemytych drożdży prasowanych z równą 
ilością piasku kwarcowego i 200 g  ziemi 
okrzemkowej; wszystko roztarto na wilgotną 
masę w moździerzu, tak, że pod mikroskopem 
nie można było znaleść ani jednej całej ko
mórki, wszystkie zostały podarte. W ten
czas masę tę, do której dolano 100 cm3 wody 
destylowanej, pomieszczono w worku i wyci
śnięto zapomocą prasy hydraulicznej pod 
ciśnieniem 500 atmosfer. Tym  sposobem 
otrzymano 300 cm3 cieczy, do której po 
chwili dodano jeszcze 150 cm3 otrzymanych 
z powtórnego wyciśnięcia masy z 100 cm3 
wody. Jeżeli więc odliczymy od całej ilości 
(450 cm3) soku ilość dodanej w ody (200 cm3), 
otrzymano 250 cm3 soku =  zawartości wzię
tych komórek drożdżowych. Ciecz tę zm ie
szano z 4 g  ziemi okrzemkowej i odsączono 
przez doskonały sączek papierowy. Odsącz 
był to płyn żółty przezroczysty, zlekka opa
lizujący o słabym zapachu drożdżowym, cię
żaru właściwego 1,046 w  17° C. Za doda
niem niewielkiej ilości cieczy tej do równej 
ilości 37$ roztworu cukru trzcinowego, po 
pół godzinie nastąpiło wydzielanie C 02 we
dług wszelkich prawideł. W  temperaturze 
niższej wydzielanie dwutlenku węgla było 
słabe, w 35° C zaś tak silne, że ciecz się pie
niła.

Otrzymanie takiego soku drożdżowego 
wiąże się ze znacznemi trudnościami, gdyż 
rozcieranie drożdży jest nadzwyczaj żmu
dne. Po ogłoszeniu badań Buchnera po
wtórzył je  w Berlinie Delbriick i w Oksfor
dzie autor niniejszego dzieła.

Fermentacyę alkoholową tedy wywołuje 
enzym znajdujący się w  soku drożdży; Buch
ner nazwał go zymazą. Nazwa ta nie jest 
może dość szczęśliwie wybrana, gdyż przed- 
tym używano jej dla całej grupy tak zwa
nych „fermentów rozpuszczalnych14, noszą
cych obecnie imię enzymów.

Działanie zymazy na cukier polega na 
rozszczepieniu go na alkohol i dwutlenek 
węgla. Ody zmieszamy sok drożdżowy z roz
tworem cukru zdolnym do fermentacyi 
w naczyniu zaopatrzonem w manometr, zau
ważymy wkrótce, że rtęć podnosi się w rurce 
i będzie się tak utrzymywała w ciągu kilku 
dni, przyczem przez ten słup rtęciowy od 
czasu do czasu wydzielają się pęcherzyki ga
zu. Dowodzi to obecności dwutlenku wę
gla, destylując zaś powyższą ciecz po dniach 
kilku, otrzymujemy znaczną ilość alkoholu.

Sok drożdżowy działa też nawet po doda
niu chloroformu do masy, co przecie wstrzy
muje działalność drożdży. Zamiast chloro
formu można użyć także ciała antyseptycz- 
nego. Buchner zaleca w tym  celu metaar- 
senin potasowy w  ilości 2 g na 100 cm3 roz
tworu.

Chloroform powoduje zupełne strącenie 
się ciał białkowatych z soku drożdżowego, 
który to osad mechanicznie zatrzymuje w so
bie większą część enzymów; gdy osad ten 
oddzielimy od roztworu zapomocą odsącza
nia i zawiesimy go w ilości wody równej 
odsączonej cieczy, otrzymujemy zawiesinę 
o znacznie większej sile fermentacyjnej niż 
odsącz, jak to wykazać można dodając cu
kru do obudwu cieczy.

Za ogrzaniem roztworu enzymu do 35°— 
40° C tworzy się obfity osad, po którego od
sączeniu, ciecz już nie posiada zupełnie zdol
ności do wywoływania fermentacyi.

Sok, wyciśnięty z mieszaniny komórek 
drożdżowych z piaskiem, przechowuje się 
trudno, ponieważ enzym nader szybko roz
kłada się. W  temp. 0° można go przecho
wywać w  ciągu od 2 do 5 dni, w  temperatu
rze zaś pokojowej ledwie połowę tego czasu. 
W  obecności cukru, według Buchnera, trzy
ma się on znacznie dłużej, nawet po 2 tygo
dniach posiada jeszcze' cokolwiek siły fer
mentacyjnej.

W  niektórych razach enzym działa jeszcze 
po przefiltrowaniu przez filtr porcelanowy. 
Rozmaite jednak preparaty w tym  razie za
chowują się rozmaicie.

Jak wiele innych tak i ten enzym daje się 
wysuszyć. Sok drożdżowy wyparowuje się 
pod zmniejszonem ciśnieniem dopóki nie sta
nie się dość rzadkim jeszcze syropem; rozle
wa się go wtedy w cienkie warstwy i suszy
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się dalej w  35° C. Otrzymana substancya 
sucha stanowi koło 10% wziętego soku i daje 
się przechować w  ciągu 3 tygodni. Jeżeli 
ją  przed tym terminem rozpuścimy w wo
dzie i odsączymy, to ciecz otrzymana będzie 
posiadała wszystkie własności enzymu, czyli 
zawiera zymazę w  stanie rozpuszczalnym.

Zymaza może sfermentowywać oczywiście 
te same rodzaje cukrów co i drożdże. W  do
świadczeniach Buchnera ferm entowały: cu
kier trzcinowy, maltoza, dekstroza i lewulo- 
za, lecz nigdy laktoza i mannit. Z danych, 
jakie dotąd zdobyliśmy, musimy wnosić, że 
podczas fermentacyi przez zymazę wywoła
nej nie tworzą się nigdy kwas bursztynowy 
i gliceryna co, jak widzieliśmy, ma miejsce 
pod działaniem drożdży.

Na początku swych badań Buchner zna
lazł, że enzym można otrzymać nie ze wszyst
kich prób drożdży; inni badacze, którzy uży
wali metody Buchnerowskiej, stwierdzili to 
samo.

Zwykłe drożdże piwne wyjęte z zacieru 
fermentującego ku końcowi fermentacyi nie 
dają przeważnie zymazy; gdy zaś weźmiemy 
drożdże w stadyum ich najsilniejszego roz
woju, kiedy fermentacya dochodzi do pun
ktu kulminacyjnego, to otrzymuje się z nich 
znaczną ilość enzymu. W  jednej z wcze
śniejszych swych notatek, Buchner wypo
wiada przypuszczenie, źe ilość enzymu może 
się zmieniać w  rozmaitych drożdżach, a tak
że w różnych czasach— u tych samych. W i
docznie wydzielanie enzymu następuje cza
sowo i zależy tylko od warunków, w któ
rych komórki drożdżowe rosną i rozmnażają 
się najsilniej. Przypomina to bardzo zacho
wanie się wielu gruczołów, np. gruczołów 
żołądka, które wydzielają swój enzym cha
rakterystyczny, kiedy pobudzone do tego 
zostaną przyjęciem pokarmu przez dany 
organizm zwierzęcy.

Od odkrycia przez Buchnera dokonanego, 
ponownie zwrócono uwagę na tworzenie się 
alkoholu w  owocach i innych częściach roślin, 
gdy im tlen zostanie odjęty. E ffront dowodzi, 
że wykazał wydzielanie zymazy w komór
kach wywrołujących fermentacyę alkoholową 
w tych organach. Pierwsze swe doświad
czenia wykonał on nad wiśniami, które ste
rylizował myjąc je  w rozcieńczonym alde
hydzie mrówkowym; potem wysuszono je

starannie i pogrążono w oliwie. Po 3 dniach 
dało się zauważyć wydzielanie dwutlenku 
węgla, które trwało do 3 tygodni. Po upły
wie tego czasu owoce wyjęto, roztarto i w y
ciśnięto sok, z którego usunięto oliwę zapo
mocą eteru. Tak przyrządzony sok został 
wysuszony w niskiej temperaturze w próżni; 
dał on wtedy proszek, który znowu rozma- 
czano w ciągu 12 godzin w wodzie i podda
no potem działaniu wysokiego ciśnienia. 
Takim sposobem otrzymano sok, który po 
dodaniu go do roztworu cukru trzcinowego 
wywoływał fermentacyę alkoholową, co nie 
miało miejsca gdy sok poprzednio Ogrzano 
do 40" C. Podobnie E ffront otrzymał zy
mazę z grochu i jęczmienia *).

Z  tych wszystkich danych wynika na- 
pewno, że tworzenie się alkoholu w obecno
ści, czy też w nieobecności tlenu, jest spo
wodowane przez działalność enzymu, zyma
zy, którego wydzielanie przez komórki droż
dżowe towarzyszy zwykłemu procesowi ży
wienia się, jako też nienormalnym rozkła
dom zachodzącym w  organizmach tych pod
czas duszenia się ich wskutek braku tlenu. 
Ostatnia przyczyna spowodowuje wydziela
nie się zymazy i w  roślinach wyższych.

Brak tlenu zmusza zaródź komórek do 
wydzielania enzymu, a wynikiem jego dzia
łania jest uwolnienie części energii zwią
zanej.

Tłum. Ad. Cz.

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

—  Pow ierzchnia słońca w ciągu drugiego 
k w arta łu  r. 1903, Według obserwacyj J. Guil- 
laumea w dostrzegalni Lyońskiej, obejmujących 
67 dni, podczas których obserwowanie było mo
żliwe, powierzchnia słońca przedstawiała się 
w ciągu pomienionego kwartału, jak następuje.

a) P l a m y .  Ilość grup plam zarejestrowa
nych podwoiła się w stosunku do kwartału po
przedniego (34 grup zamiast 17), lecz powierzch
nia ich ogólna powiększyła się tylko o blizko jed- 
nę trzecią : wynosiła ona 1235 milionowych za
miast 751. Na półkuli południowej było grup 18 
(poprzednio 8), na północnej 16 (poprzednio 9).

‘) Stoklasa zaś z buraków i ziemniaków i, co 
najciekawsze, z organów zwierzęcych.

(Przyp. tłum.).
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Najwybitniejszą grupa przeszła przez tarczę sło
neczną między 1 a 15 kwietnia na 19° szerokości 
południowej; w chwili największego rozwoju zaj
mowała ona około 400 milionowych powierzchni 
półkuli widzialnej. Główna jej plama dosięgnęła 
granic widzialności gołem okiem; towarzyszyły 
je j inne, mniejsze plamy, a otaczały piękne po
chodnie (faculae).

Ilość dni, podczas których słońce było wolne 
ód plam, wyniosła 13, co daje liczbę proporcyo
nalną 0,19, nieco mniejszą niż w kwartale po
przedzającym (0,22).

b) O b s z a r y  z j a w i s k  c z y n n y c h .  Ilość 
grup pochodni na południe od równika spadła do 
46 z 51, na północ zaś podniosła się do 39 z 31; 
całkowita więc ilość wzrosła do 85 z 82. Ogólna 
ich powierzchnia zwiększyła się o błizko ćwierć 
i wyniosła 46,0 tysiącznych zamiast 32,1.

(C. E.). m. h. li.

—  Ciekawa plama na Marsie. Według pierw
szego buletynu, ogłoszonego przez obserwatoryum 
Lowella w Flagstaff (Aryzona), astronom Slipher 
dostrzegł d. 25 maja r. b. o 15 g. 34 m. (cz. śr. 
Greenw.) nową plamę na tarczy Marsa. Obser
wowali ją kolejno Lowell i Slipher w ciągu 34 mi
nut, podczas których była widoczną. Rozmiary 
je j wynosiły 1,58".

D. 27 maja o 15 g. 58 m. plamę tę dostrzeżo
no znowu, jakkolwiek nie dosyć wyraźnie; jeżeli 
była to rzeczywiście ta sama plama co poprzed
nio, ruch jej wynosił 7° co do szerokości i 8° co 
do długości na 24 godzin.

Obserwacye te naprowadzają na przypuszcze
nie, że ciekawą tę plamę stanowił obłok pyłów, 
dymu lub pary o około 500 km długości, poru
szający się z prędkością 25 km na godzinę (lub 
7 i i i  na sekundę) w kierunku północno-wschod- 
nim; rozproszył się on w  sposób podobny jak 
powstał.

(Rev. Seient.). m. h. li.

—  Prawdopodobna ilość m eteorów  te le 
skopowych. See, pracujący w obserwatoryum 
Lowella (StanyZjednoczone), stwierdził, że w cią
gu licznych nocy, jakie przepędził z okiem u te
leskopu, ilość meteorów przebiegających pole 
wynosiła średnio pięć. Łatwy rachunek wyka
zuje, że wobec tego ilość meteorów, przenikają
cych do atmosfery ziemskiej wynosi 600 milio
nów w ciągu jednej nocy, czyli 1200 milionów 
w ciągu doby. P. Newton ocenił ilość meteorów 
widzialnych w ciągu jednej doby gołem okiem 
na 10 do 15 milionów. Byłby to więc stosunek 
1 do 100; prawdopodobnem jest wszakże, że da
ne te są jeszcze niższe od rzeczywistości.

(Ciel et Terre). m. li. li.

—  Lataw ce m eteorologiczne na morzu.
W  świeżo wydanym „Ann. Rep. of the Smithso- 
nian Institution“ znajdujemy ciekawy artykuł

znanego dyrektora obserwatoryum meteorologicz
nego na Blue Hill, A  Lawrencea Rotcha. Rotch 
twierdzi, że latawce można puszczać jedynie 
w prędkościach wiatru, zawartych między pew- 
nemi granicami, mianowicie 12 do 35 mil ang. 
na godzinę; wobec tego w razie słabych wiatrów 
antycyklonicznych oraz w razie silnych wiatrów 
podczas depresyi cyklonicznej latawce nie mogą 
sondować zjawisk meteorologicznych w różnych 
warstwach atmosfery. Na morzu natomiast moż
na puszczać latawce podczas wszelkiej pogody 
z pokładu parowca, albowiem w razie pogody spo
kojnej wystarczy płynąć z prędkością 12 węzłów 
na godzinę, by wywołać wzniesienie się latawca, 
w razie zaś zbyt szybkiego wiatru możną przez 
posuwanie się w kierunku wiatru (lub pod odpo
wiednim doń kątem) zredukować jego prędkość 
do pożądanej wielkości.

Rotch poddał pomysł ten próbie doświadczal
nej na pokładzie „Common wealthu“ między Bo
stonem a Liverpoolem i otrzymał wyniki zadawa
lające. Wobec tego zamierza on prowadzić da
lej te badania w sposób systematyczny, zwłaszcza 
w strefie pasatów i ciszy równikowej. Oczywi
ście badania te, o ile się udoskonalą i upowszech
nią, dopełniać będą znakomicie obserwacye nad 
ruchem różnych rodzajów obłoków, na których to 
obserwacyach oparta jest dotychczas prawie wy
łącznie nauka o ogólnym obiegu atmosfery.

Rotch słusznie zaznacza, że gdyby wielka wy
prawa na Challengerze była zaopatrzona w  la
tawce, to byłaby dokonała podwójnej pracy wy
sondowania oceanu atmosferycznego i wysondo
wania głębi mórz.

- (Buli. d. 1. Soc. belge d’Astr.). m. h. li.

—  W ym arłe strusie. Lomfyńskiemu Towa
rzystwu zoologicznemu niedawno prof. Rudolf 
Martin zakomunikował sprawozdanie ze swych 
poszukiwań na wyspie Samos. Znalazł on na tej 
wyspie szczątki strusia kopalnego, który otrzy
mał nazwę Struthio Karatheodoris. Jest to od
krycie wielkiej wagi, gdyż warstwy, z których 
pochodzą wspomniane szczątki, należą do mioce- 
nu górnego i są starsze, niż warstwy z Siwalik 
Hils w Indyach, gdzie również odkopano szcząt
ki strusia (Struthio asiaticus). Ponieważ w ostat
nich czasach znaleziono w Rossy i i Chinach jaja 
wymarłego niedawno (w znaczeniu geologicznem) 
strusia, zrodziło się mniemanie, że ród strusi po
wstał na południu Eurazyi i dobiero później wy- 
wędrował do Afryki. Znalezienie starszego stru
sia na wyspie Samos obala to mniemanie, ponie
waż wykopaliska tej wyspy mają charakter czy
sto afrykański. Szczątki antylop, żyraf i małp 
dowodzą, że wyspa Samos kiedyś połączona była 
z lądem afrykańskim; co zaś dotyczę młodszych 
strusi azyatyckich, to może okaże się również, że 
przywędrowały one do Azyi z Afryki.

(Prometheus). A . E .
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— Przodkowie antylopy widłorog iej. W  Ame
ryce północnej znajduje się ciekawy gatunek an
tylopy, zwanej widłorogą (Antilocapra americana 
Ow. s. Dicranoceros furcifer Sm.), a przez in
dyan— mazama lub kabri. Ciekawą jest ona z te
go powodu, że stanowi przejściową postać między 
antylopami a jeleniami, mając budowę bowiem 
antylopy posiada rogi widlaste (a czasem nawet 
o trzech końcach) i zmieniające się co rok, tak 
zupełnie, jak u jeleni. Samice tego gatunku są 
również rogate, ale rogi ich są zawsze nie roz
widleni j, mają tylko jeden koniec. Zwierzęta te 
zamieszkują niedużemi gromadkami okolice gór 
Skalistych, są bardzo płochliwe, ale mimo to w y
tępione prawie zupełnie i mają wkrótce zostać 
zaliczone do coraz bardziej zwiększającej się gru
py zwierząt zaginionych, jeżeli prawo nie ogra
niczy polowań na nie. Dotychczas jednak ga
tunek tan należy jeszcze do żyjących. Niedawno 
H. D. Mattew znalazł w warstwach pleistoceno- 
wych z Nebraski bezpośredniego przodka tej an
tylopy, którego nazwał Capromeryx. Proponuje 
on utworzenie z tych rodzajów (Capromeryx i D i
cranoceros) osobnej przejściowej grupy jelenio- 
antylop, odznaczającej się rogami jeleni a uzę
bieniem antylop.

(Prometheus). B. D.

—  Rozwój sztucznych la rw  rozgwiazd.
Przed rokiem niespełna zapoznaliśmy czytelników 
naszych z przechodzącemi wszelkie oczekiwania 
wynikami doświadczeń prof. Y . Delagea nad 
sztucznie wywoływańem dzieworództwem u roz
gwiazd (Asteroidea). Jak wiadomo (p. Wszech
świat 1902, nr. 44), uczony ten, poddając jaj
ka niezapłodnione rozgwiazdy Asterias glacialis 
działaniu dwutlenku węgla, otrzymał zupełnie 
normalna brózdkowanie jaj tych, oraz rozwój ich 
dalszy aż do stadyum larwy wolno pływającej. 
Badania te (powtórzone również w roku bieżą
cym i ze świetnemi wynikami przez J. Eismonda), 
wykazują w sposób niezbity—niezmiernie ważny 
fakt biologiczny, że w pewnych razach czynnik 
natury czysto chemicznej może w zupełności za
stąpić zawiły proces zapłodnienia, t. j. złączenia 
się jądra jaja dojrzałego z jądrem plemnika.

Obecnie prof. Delage podaje w sprawozdaniach 
Akademii paryskiej rezultaty dalszych swych ba
dań, mianowicie nad przebiegiem rozwoju larw 
owych, otrzymanych zapomocą „sztucznego dzie
worództwa44. Tak więc nazajutrz po „zapłodnie
niu zapomocą C02u zarodki Asterias glacialis 
znajdują się w stadyum urzęsionej, żwawo pły
wającej blastuli. Dnia następnego tworzy się 
gastrula, a później zjawiają się wypuklenia mezo- 
dermiczne. Piątego dnia mamy już larwę zupeł
ną, posiadającą otwór ustny, żołądek, kiszkę, od
bytnicę, dwa zupełnie oddzielone worki celoma- 
tyczne oraz zawiązek układu wodnego. Zaczy
nając od tego stadyum rozwój dalszy posu
wa się coraz to wolniej. Po upływie sześciu 
tygodni larwy mają wygląd, przypominający ra

czej usznicę (Auricularia), larwę właściwą strzyk- 
wom (Holothurioidea), aniżeli typową dla roz
gwiazd dwurzęsicę (Bipinnaria). Właściwie są 
to dwurzęsicę wstrzymane w rozwoju w okresie, 
w którym nie zjawiają się jeszcze typowe „ra
miona14.

Właściwa, wjdtończona dwurzęsica zjawia się 
w końcu drugiego miesiąca rozwoju, w połowie 
zaś miesiąca trzeciego powstaje z niej typowa 
druga larwa rozgwiazd— ramienica (Brachiolaria).

Po upływie trzech miesięcy wreszcie z ramie
nicy tworzyć się zaczyna rozgwiazda typowa, 
z zaczątkami wszystkich narządów, właściwych 
postaci dojrzałej.

Tak więc prof. Delage, po zwalczeniu licznych 
nader trudności, jakie nastręcza hodowanie larw 
rozgwiazd w akwaryum laboratoryjnem, osięgnął 
cel ostateczny : larwy, pochodzące z jaj nieza- 
płodnionycb, lecz poddawanych jedynie jedno
godzinnemu działaniu dwutlenku węgla, rozwinę-- 
ły się aż do postaci ostatecznych. Tak więc 
„dzieworództwo sztuczne14 nie wydaje form zwy
rodniałych, do życia niezdolnych, lecz prowadzi 
do rozwoju normalnego i zupełnego. A  przecież 
rozwój ten nie został poprzedzony zlaniem się 
chromatyny plemnika z chromatyną przedjądrza 
jajowego, a także plemnik nie wniósł w tym 
przypadku ze sobą do jaja tajemniczego śród- 
ciałka (centrozomy), mającego jak „Deus ex ma
china44 kierować podziałem zapłodnionej komórki 
jajowej.

Wobec tych faktów niezbitych co się stanie 
z panującemi dotąd w nauce teoryami o równo
wartości męskiej i żeńskiej „plazmy zarodkowej44 
i o „kierujących" własnościach centrozom?

J. Tur.

—  Antyenzymy, wydzielane przez robaki pa- 
sorzytujące w przewodzie pokarmowym orga
nizmów zwierzęcych. W  przewodzie pokar
mowym organizmów zwierzęcych wydzielają się 
enzymy, działające na pokarm, przyjęty przez 
organizm, rozpuszczające i rozkładające go, gwoli 
łatwiejszego zasymilowania przez tkanki organiz
mu. Jednak enzymy te nie działają zupełnie ani 
na tkanki ścian przewodu pokarmowego, ani 
na robaki, czasem w wielkiej ilości w nim paso- 
rzytujące. Skąd to pochodzi? Często rozpra
wiano nad tem pytaniem, ale dopiero badania
E. Weinlanda (Zeitschr. f.B iol. 1903, str. 1— 45) 
nad trjTpsyną wyjaśniają je w znacznej części. 
Jeszcze w r. 1891 J. Frenzel wygłosił zdanie, że 
robaki pasorzytujące w przewodzie pokarmowym 
zwierząt, przeciw działaniu enzymów trawiących 
są zabezpieczone przez wydzielane w tkankach 
tych organizmów antyrenzymy, ciała paraliżujące 
działanie enzymów. Zdanie to w zupełności zo
stało potwierdzone przez następujące doświadcze
nie : zmieszano fibrynę z trypsyną lub pepsyną 
i dodano trochę soku otrzymanego z askaryd lub 
tasiemców, roztartych z piaskiem zwilżonym wo
dą; nawet po bardzo długim czasie nie dało się
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zauważyć trawienia, rozkładu fibryny, co ma miej
sce już po godzinie, jeżeli trypsyna działa na 
czystą fibrynę.

Działanie tedy enzymu paraliżują nie tkanki 
lecz soki znajdujące się w nich, wytworzone 
przez nie same. W yciąg antyenzymu, przyrzą
dzony jak wyżej, zachowuje swe działanie w cią
gu kilku nawet miesięcy i własność swcję traci 
dopiero po zagotowaniu, lecz ogrzewanie do 
60° C przez ciąg 10 minut nie szkodzi mu zu
pełnie. Ogrzewanie do 80° C w ciągu tego sa
mego czasu osłabia go znacznie, aczkolwiek nie 
zabija.

Co do istoty substancyi działającej, to możemy 
dotąd mówić tylko o jej działaniu przeszkadzają- 
cem trawieniu, gdyż o niej samej mamy zaledwie 
skąpe szczegóły. Tak, podczas przechowywania 
wyciągu, o którym wyżej była mowa, tworzy się 
osad, lecz ten nie zawiera wcale antyenzymu. 
Substancya ta pozostaje w cieczy, skąd można ją 
strącić alkoholem; pod działaniem odczynnika te
go tworzy się osad, posiadający wszystkie wła
sności pierwotnego wyciągu, mianowicie parali
żuje działanie trypsyny lub pepsyny.

Bardzo być może, że istnieją dwie substancye, 
jedna przeszkadza działalności trypsyny, druga—  
pepsyny. Ważnem jest, że enzym i antyenzym 
nie niszczą się wzajemnie nawet podczas bardzo 
długiego współrzędnego znajdowania się, a tylko 
wzajemnie paraliżują swoje działania; dowodzi 
tego ten fakt, że po oddzieleniu antyenzymu 
otrzymujemy enzym wciąż jeszcze wywierający 
specyficzne swe działanie.

Antyenzymy są zapewne produktem działalno
ści komórki; lecz jaka właściwie część jej wy
dziela je, niewiadomo.

W ogóle tedy robaki, pasorzytujące w przewo
dzie pokarmowym zwierząt, zabezpieczone są od 
dopływu enzymów trawiących przez antyenzymy 
specyficzne, wydzielane przez tkanki ich organiz
mów i znajdujące się w tych tkankach, a będące 
ciałami posiadaj ącemi własność paraliżowania dzia
łalności enzymów.

Bardzo byłyby ciekawe dalsze poszukiwania 
nad temi ciałami, bardzo być może licznemi, 
a mogącemi może służyć w celach praktycznych. 
Zresztą i wielkie znaczenie naukowe takich ba
dań powinno zachęcić uczonych badaczów' do 
prowadzenia ich dalej.

(Rev. Scient.). Ad. Oz.

—  W pływ  azotanu srebra  na rozw ój ple
śniaka, Aspergillus niger. Z klasycznych do
świadczeń Raulina wiadomo, że nawet bardzo 
małe ilości azotanu srebra wystarczają aby zabić 
pleśniaka Aspergillus niger i przeszkodzić jego 
wegetacyi; według doświadczeń tych podobnie 
działa jeszcze rozwór 3 deci-miligramów AgN O :j 
w 500 <:m3 wody, czyli blizko 1 na 10 milionów.

Obecnie p. P. Jousset powtórzył doświadcze
nia Raulina i rozszerzył je, wykazując jakie mi
nimalne dozy azotanu dają się uczuć organizmowi

pleśniaka. Metoda doświadczeń była następują
ca : Do jednej z trzydziestu flaszek, zawierają
cych po 5 g  wody filtrowanej i sterylizowanej, 
dodano 5 cg AgNO 3; otrzymano tedy roztwór 
soli tej 1 na 100. Dodawszy 2 — 3 krople tego 
roztworu do drugiej flaszki otrzymano w niej 
roztwór 1 na 10 000; postępując tak dalej, t. j. 
„wysiewając11 pewną określoną ilość roztworu 
z poprzedniej flaszeczki do następującej można 
było otrzymać szereg roztworów o mianie od 
0,01 do jedności poprzedzonej 60 zerami.

Przygotowawszy taki szereg, p. Jousset na 30 
szkiełkach Petriego przyrządził roztwór pożyw
ny Raulina, i do każdego szkiełka dodał 5 g  roz
tworu azotanu srebra pewnego miana, a następnie 
na pożywkach tych posiał spory pleśniaka; natu
ralnie, że dla kontroli były przyrządzone kultury 
jego i bez azotanu srebra. Po dziesięciu dniach 
otrzymano rezultaty zupełnie identyczne z Rauli- 
nowskiemi. Gdy bowiem w kulturach kontrolu
jących —Aspergillus niger rozwinął się znakomicie 
i po wysuszeniu zbioru otrzymano przeciętnie 
41 cg, to w kulturach, zawierających roztwór 
azotanu srebra 1 na 100 milionów, pleśniak nie 
rozwinął się zupełnie, czyli został zabity przez 
sól. Roztwory 1 na 10 000 milionów nie zabija
ją pleśniaka, jak poprzednie, wywierają wszakże 
znaczny wpływ ujemny na jego rozrastanie się 
i rozwój (zbiór ważył tylko 7 cg, a rozwój orga
nizmu nastąpił dopiero po 6 dniach). Podobnie 
działają i wszystkie słabsze jeszcze roztwory, na
wet o mianie jedności poprzedzanej przez 60 zer, 
jakkolwiek w coraz słabszym stopniu.

Ciekawą jest rzeczą jaka ilość azotanu srebra 
zupełnie nie szkodzi pleśniakowi?

(Rev. Scien.) Ad. Cz.

—  Zmiany ilościow e w  oddychaniu z bie
giem wieku (u świnki morskiej). Uczeni skan
dynawscy, Sonden i Tigerstedt, wykazali przed 
kilku laty, że procentowa ilość wydychanego bez
wodnika dwutlenku węgla zmniejsza się znacznie 
i stale u człowieka od urodzenia aż do starości.

Doświadczenia te, z natury rzeczy dokonywa
ne były metodą porównania rozmaitych osobni
ków w rozmaitym wieku. Nie mogą być tedy 
zupełnie ścisłe, opierając się na wyprowadzonych 
przeciętnych. Pożądanem byłoby zbadać owe 
zmiany w oddychaniu na tym samym osobniku 
od jego przyjścia na świat aż do śmierci.

Właśnie w tej myśli p. Leopold Mayer rozpo
czął doświadczenia nad świnką morską, króli
kiem, kurczęciem i kaczęciem. Mamy tymczasem 
zaledwie początek pracy, i ten wszakże jest już 
ciekawy i ważny.

W  pierwszym miesiącu życia powyższych oka
zów badanie wydychanego powietrza uskutecz
niano codzień, potem w odstępach dwu, trzech, 
lub czterech dni. Z otrzymanych dat liczbowych 
wykreślano krzywą.

Otóż ogólny wynik dotychczasowy w zupełno
ści potwierdza obserwacye Sondena i Tigerstedta.
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Wszystkie wykreślone krzywe są to hyperbole, 
oznaczające początkowo nader szybkie, potem zaś 
coraz słabsze zmniejszanie się ilości wydychanego 
dwutlenku węgla.

W  notatce, którą się posługuję, p. Leopold 
Mayer przytacza taką krzywą dla świnki mor
skiej, wykreśloną na podstawie 72 pomiarów za 
przebieg czasu 100 dni. Wykazuje ona nadzwy
czaj szybki spadek w  ciągn pierwszych czterech 
dni z 4,91 g (zaraz po urodzeniu) do 3,20 g (pią
tego dnia), potem do 2,5 g  dziewiątego dnia. Po
tem do 21 dnia spada w ciągu dwu tygodni do 
2 g , następnie zaś coraz wolniej i już bardzo wol
no, bo setnego dnia wynosi 1,8 g. Dalej w i
docznie spadek odbywa się aż do wieku dojrza
łego, bo wiadomo, że przeciętną dla dorosłych 
świnek morskich przyjmujemy dziś około 1 ,1  g. 
Ciekawe, co nam przyniesie dalszy ciąg badań.

(Compt. liend.). R . M .

r §

—  Świecenie mięsa. Badając mięso pocho
dzące z różnych rzeźni w Pradze Czeskiej, Mo- 
lisch zauważył, że 48$ wziętych prób wydawało 
zielono-niebieskawe światło, szczególnie w tym 
przypadku, kiedy mięso solono lub umieszczano 
na pewien czas w 3'g-wym roztworze soli. Na 
czystych kulturach okazało się, że bakterya, po
wodująca zjawisko świecenia, Micrococcus pho- 
sphoreus, jest bakteryą aerobijną; optimum jej 
rozwoju leży między 16° i 18°, maximum w temp. 
28°; w temperaturze 30° ustają jej czynności ży
ciowe. Badania autora obaliły rozpowszechnione 
dotąd mniemanie, że świecenie mięsa następuje 
tylko za zetknięciem się go z rybami morskiemi. 
Molisch nie wyklucza możliwości morskiego po
chodzenia Micrococcus phosphoreus, lecz obecnie 
jest ona niewątpliwie bakteryą lądową.

(Naturw. Rund.). A ■ E .

—  W rażliw ość m rów ek na promienie u ltra 
fioletowe i RÓntgenOW8kie. ju ż Lubbock zau
ważył w r. 1882, że mrówki są wrażliwe na pro
mienie ultrafioletowe i że uciekają od nich. W y 
prowadził on z tego wniosek, że siatkówka ich 
posiada odmienną wrażliwość na światło, niż na
sza; wniosek ten nie jest zupełnie ścisły, ponie
waż nie można twierdzić z zupełną pewnością, że 
promienie wzmiankowane nie działają tutaj swe- 
mi włąsnościami chemicznemi. Obecnie doświad
czenia Lubbocka powtórzyli H. Dufour i A. Fo- 
rel, starając się przytem, żeby promienie ultra
fioletowe były możliwie dokładnie wyodrębnione. 
Umieszczali oni mrówki wraz z poczwarkami 
w skrzynce, pokrytej cieniutką płytką żelatyny, 
która przepuszcza wzmiankowane promienie jesz
cze dokładniej, niż szkło. Promienie ultrafiole
towe były wytwarzane przez siatkę dyfrakcyj
ną Rowlanda i obejmowały fale długości od 
0,000 310 mm do 0,000 397 tum. Działały one 
wybitnie silnie na mrówki, które jaknajprędzej 
umykały same i przenosiły poczwarki w kąty,

niedostępne dla tych promieni, niewidzialnych 
dla naszego oka. W  ten sposób wrażliwość mró
wek na promienie ultrafioletowe została jeszcze 
raz stwierdzona, ale i nadal pozostaje nieroz- 
strzygniętem, czy jest to oddziaływanie czysto 
wzrokowe, czy też jakie inne. Wspomniani ba
dacze wystawiali również mrówki na działanie 
promieni Rontgena, przykrywając skrzynkę płyt
ką ołowianą; ale owady okazały się zupełnie nie
czułe na nie i nie starały się wcale ukryć przed 
niemi.

(Prometheus). B. D .

— Grzybek pasorzytny w yw ołu jący plamy 
barwne na p łatkach. Pasorzyty, ozdabiające 
liście plamami barwnemi, znane już są oddawna : 
śliwki zawdzięczają czerwone upstrzenie liści 
działaniu Polystigma rubrum; czarne plamy, po
wstające na liściach niektórych klonów, są skut
kiem osiedlenia się na nich Rhytisma acerinum 
i t. p. W  jesieni roku ubiegłego E. Renkauf 
z Wejmaru odkrył takiego pasorzyta na płatkach 
gduły (Cyclamen europaeum). Zauważył on mia
nowicie w jednym ze sklepów ogrodniczych okaz 
tej rośliny o bardzo oryginalnych kwiatach, któ
rych blado-różowe płatki były suto usiane pło- 
mykowatemi plamkami barwy brunatno-czerwo- 
nawej. Zachęcony wyglądem, nabył tę roślinę 
i zaniósł ją do swego mieszkania. Ale tutaj 
kwiaty jej bardzo prędko zaczęły więdnąć, a cho
ciaż nowe rozwijały się wciąż jeszcze, ale i one 
jednak trwały przeważnie krótko. Początkowo 
to ich zamieranie E. Renkauf tłumaczył zbytnią 
suchością powietrza pokojowego. Następnie jed
nak zastanowiło go, że nowo rozwijające się kwia
ty miały znacznie mniej plamek, co zdawało się 
przemawiać za tem, że nie są właściwością sa
mych kwiatów. Niektóre z nich miały nawet 
płatki zupełnie nie plamiste i te trzymały się 
długo, nie więdnąc. E. Renkauf zajął się do- 
kładnem zbadaniem plamek na płatkach i prze
konał się, że wewnątrz każdej z nich znajdował 
się wąski pasek tkanki obumarłej, zupełnie tak, 
jak w czerwono-brunatnych plamach liści pozio
mek, opadniętych przez Spacrela fragariae. Ba
dając pod mikroskopem tkankę obumarłą, Ren
kauf znalazł w niej liczne pałeczkowate konidye 
oraz małe cząstki grzybni z pączkowatemi wy
rostkami. Nie ulegało zatem najmniejszej wątpli
wości, że plamki na płatkach były następstwem 
osiedlenia się na nich jakiegoś grzybka. Ren
kauf nie określił jego gatunku, według wszelkie
go atoli prawdopodobieństwa należy on do rodzi
ny Chytridiaceae.

Z czasem zaraza z płatków przerzuciła się na 
liście gduły. Zaczęły one więdnąć i żółknąć, 
a na spodniej ich stronie ukazały się brunatne 
plamy. Badanie mikroskopowe wykazało w nich 
również obecność nitek grzybni i takich samych 
konidyów, jak na płatkach.

(Prometheus). B. D .
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— Ciekawy przypadek mimicyzmu u gąsie
nicy opisuje Shelford, dyrektor muzeum w Sa- 
rawaku. Dnia 16 maja 1900 r. krajowiec przy
niósł mu pewną ilość roślin z gatunku Spiraea, 
przeznaczonych na pokarm dla owadów. Rośliny 
te pokryte były zielonemi pączkami, przyczem 
jedna z gałązek poruszała się, jak żywa. Przy j
rzawszy się biiżej roślinie, Shelford spostrzegł, że 
ruchy te pochodzą od małej gąsienicy, długości 
około 9 m ,  pokrytej pędami, któremi się żywi
ła. Posiada ona wyrosty w  następującym po
rządku i układzie : parę grzbietową na 4-tym 
pierścieniu, po parze grzbietowo-bocznej na 
5-ym, 6-ym i 7-ym, parę boczną na 8-ym i krót
ką boczną na 11-ym pierścieniu. Do każdego 
z tych wyrostków przymocowany był szereg pącz
ków, związanych nitką jedwabistą, a zwiędły 
pączek w tej chwili był zastępowany przez świe
ży. Owad odcinał pączek żuchwami, trzymał go 
między przednieini łapkami i pokrywał przędzą, 
wychodzącą z ust, a później przegiąwszy tylny 
koniec ciała, przymocowywał pączek do jednego 
z wyrostków; za tym pączkiem szedł drugi, trze

ci, aż póki nie wyrósł sznur znacznej długości. 
W tedy owad rozpoczynał tę samę czynność na 
drugim wyroście. D. 28 maja gąsienica owinęła 
się w kokon, lecz została zniszczona przez mrów
ki; ponieważ nie znaleziono drugiego podobnego 
egzemplarza, Sheldorf wnioskuje, że jest to bar
dzo rzadki gatunek, jak zwykle u zwierząt, które 
uciekają się do podobnego rodzaju naśladowni
ctwa ochronnego.

(Rev. scient.). d . E.

—  Roślina zabezpieczająca od m oskitów.
Prof. Shipley z Cambridge opisuje roślinę Ocy- 
mum viride, posiadającą dziwną własność odpę
dzania moskitów i much. Obecność 2 lub 3 do
niczek z Ocymum viride wystarcza, aby zabezpie
czyć pokój od tych natrętnych i krwiożerczych 
owadów w tych miejscowościach, gdzie zwykle 
unoszą się w powietrzu ogromne ich roje. Takie 
same własności posiadają również inne gatunki 
Ocymum, które oddawna hodowano w Niemczech 
w celu ochrony od much. Inna też roślina od
pędza moskity : jest nią drzewo melonowe (Ca- 
rica papaya), wydzielające sok mleczny, którego 
woń odpędza wszelkie owady dwuskrzydłe.

(Prometheus). A. E.

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 d. 9 do d. 15 września 1903 r.

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

Dz ie ń

B a ro m e tr  
700 m m  +

T e m p e r a t u r a  w  s t . C

W
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oś
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śr
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a

K ie r u n e k

w ia t r u

Szybkość w me
trach na sekundę

Sum a

OPA
DU

U w a g i

7 r. i  p. 9 w. 7 r. i  p. 9 w. Najw. Najn.

9 ś. 52,4 48,7 43,6 15,2 19,0 19,0 21,0 14,5 84 s 's5sw 5 2.4 •  o 7 h. a. i w  nocy
10 c. 41,9 43,0 43,9 12,8 14,4 10,7 19,3 10,2 75 W 7W 7W 7 —

11 p. 40,7 86,1 33,2 8,6 14,8 14,6 16,0 7,5 69 SJS9SW ! — /  przed południem
12 s. 38,3 42,6 47,0 11,4 13,8 11,0 15,4 10,5 73 SW 5VVrSVV3 0,0
13 N. 50.0 50,7 48.8 11,2 14,0 12,5 14,7 6,8 79 s 5s e 3e 3 8,7 •  od południa do wieezo-
14 p. 44,7 44,2 47,5 15,0 23,8 19,6 25,4 12,3 78 SE’jS3S W 5 0,7 •  z nocy [ra i w  nocy
16 w. 52,2 52,2 51,4 12,2 16,0 16,0 19,5 12,0 81 w 2w  'n w 3 ---

Ś r e d n ie 46,4 14,6 77 11,8

TREŚĆ. O promieniowaniach odkrytych przez Blondlota, przez W . EL — Docent dr. B. Grzybowski. 
Początek życia na ziemi (dokończenie). —  J. R. Green. Fermentacya alkoholowa; tłum. Ad. Cz. (do

kończenie). — Kronika naukowa. —  Rozmaitości. •— Buletyn meteorologiczny.

Wydawca W . W R Ó B LE W S K I. Redaktor BR. ZN ATO W ICZ.fi

0̂3B0aeH0 HeH3ypoK>. P»apinaBa 4 CeH-niópH 1903 r. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Nowy Świat 34.




