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N O W E  P O G L Ą D Y  

N A  R A D  I  JEGO W ŁASNO ŚC I.

Na tegorocznem posiedzeniu towarzystwa 
British Association w Londynie w sekcyi 
matematycznej i elektrotechnicznej rozpa
trywano ciekawe zagadnienie, dotyczące ta
jemniczych promieni radu. Pomimo, że 
pięciu uczonych przedstawiło tyleż teoryj 
naukowych, tajemnica promieniowania radu 
i jego mniemanej sprzeczności z naszemi 
pojęciami o utrzymaniu energii nie została 
wyjaśniona. Dyskusyę utrudniał jej meta
fizyczny charakter i nowa nomenklatura 
wprowadzanych pojęć. Mówcy mówili np.
0 emanacyi i na początku dyskusyi pod tą 
nazwą trzeba było rozumieć promienie w y
syłane przez rad. W  rzeczywistości tak nie 
jest, lecz co należy rozumieć pod słowem 
emanacya należycie wyjaśnione nie zostało. 
Jeden z mówców rozumiał pod emanacyą 
pewne ilości materyi, które znajdują się 
w  powietrzu stykaj ącem się z warstwą brom
ku radu. Pomimo bowiem, że bromek radu 
nie traci przytem na wadze i nie podlega 
innym zmianom, powietrze stykające się 
z nim przybiera pewne nowe własności. P o 
wietrze to może rozładować elektroskop
1 wywołać świecenie ciał fosforyzujących. 
Te własności z biegiem czasu tracą jednak 
na sile i w końcu zanikają zupełnie.

Podług prof. Rutherforda z Montrealu 
cząstki emanacyi są około stu razy większe 
od atomu wodoru. Emanacye odpychają 
dodatnio naładowane atomy, nadając im 
szybkość równającą się dziesiątej części 
szybkości światła. Energia kinetyczna ema
nacyi jest więc w stosunku do ich wagi 
1600 milionów razy większa niż energia kuli, 
wyrzuconej ze strzelby. Jeżeli strumień po
wietrza, zawierający emanacyę, skierujemy 
przez rurkę szklaną, otoczoną powietrzem 
ciekłem, to emanacye w pewnym stopniu 
podlegają zgęszczeniu. Emanacye znowu 
się oswobadzają jeżeli temperatura podniesie 
się dla emanacyi radu do — 150° C, a dla 
emanacyi toru do — 120'' C. Ten przebieg 
zjawiska może być zauważony zapomocą 
ekranów fosforyzujących, które zaczynają 
świecić pod wpływem uderzeń odtrąconych 
cząsteczek. Podług Rutherforda cząsteczki 
emanacyi posiadają ruch obrotowy, pod 
wpływem  jednak nie zbadanych dotychczas 
przyczyn, porywane zostają w  kierunku 
stycznej i w  ten sposób tworzą promienio
wanie. Emanacye otrzymywane z 15 mg 
bromku radu wywoływać mogą trwałe świe
cenie ekranu z siłą 2— 3 świec Hefnera, 
a pomimo to nie udało się samych emanacyj 
ani zważyć, ani zobaczyć. Powietrze napeł
nione emanacyami traci po upływie pewnej 
ilości dni swą zdolność promieniowania, lecz 
wtedy okazuje się w nim domieszka helu.
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Różni badacze, przedewszystkiem zaś pań- [ 
stwo Curie, twierdzili, że rad może stale w y
próżnieni owy wać ciepło, a pomimo to jego 
własna temperatura się nie obniża. Zjawisko 
to znajduje się, oczywiście, w sprzeczności 
z naszemi pojęciami o prawie zachowania 
energii. W  piśmiennym przyczynku do dys- 
kusyi lord K e lv in  starał się objaśnić tę 
sprzeczność przyjmując, że strata ciepła zo
staje zrównoważona dopływem energii z ze
wnątrz w  form ie fal eteru, pochłanianych 
jedynie przez rad. Jako przykład podobne
go zjawiska lord K elv in  przytaczał znany 
fakt, że jeżeli postawimy na słońcu dwa na
czynia szklane z wodą i w jedno z nich w ło
żym y białe sukno, w  drugie zaś czarne, to 
woda w  tem ostatniem naczyniu ogrzeje się 
prędzej niż w  pierwszem. Dla zbadania, 
o ile objaśnienie jego  zgadza się z rzeczyw i
stością, lord K e lv in  proponował przeprowa
dzić doświadczenia nad ciągłem promienio
waniem ciepła przez rad wewnątrz grubo- 
ściennego naczynia ołowianego.

Prof. Arm strong uważał za rzecz niemo- 
żebną, ażeby wypromieniowywanie energii 
przez rad mogło być wywołane przez rozpa
danie się jego atomów na jeszcze mniejsze 
cząsteczki. Armstrong przypuszcza raczej, 
że działanie radu wynika z jego zdolności 
pochłaniania fa l eteru. Przeciwko temu po
glądowi protestował p. Soddy, który łącznie 
z prof. Rutherfordem zajmował się badania
mi nad promieniowaniem radu, co doprowa- | 
dziło do zbudowania powyżej przytoczonej 
teoryi emanacyj nej.

Własności chemiczne radu zostały dokład
nie zbadane przez panią Skłodowską-Curie, 
przyczem okazało się, że rad jest najbardziej 
zbliżony do baru. Ciężar atomowy radu 
wynosi 225. Przebieg rozpadania się ato- | 
mów jest nadzwyczaj powolny i stąd też po
chodzi fakt, że zmiana ciężaru dotychczas 
nie mogła być stwierdzona.

Prof. Devar przytaczał swe spostrzeżenia 
nad bromkiem radu, a mianowicie nad jego 
nieograniczoną zdolnością promieniowania 
ciepła. Badacz ten stwierdził, że promienio
wanie cieplne jest ilością stałą w  stosunku 
do wagi i czasu, nie zależy więc od tempera- i 
tury środowiska, otaczającego rad. Zdaje J  

się jednak, że z biegiem czasu następuje 
zmiana w  sile działania i, co najdziwniejsze,

działanie to nie zmniejsza się, lecz przeciw
nie, powiększa. Na dowód swego twierdze
nia prof. Devar przytoczył, że promieniowa
nie cieplne dawniej otrzymanego bromku 
radu zbadanego przez Devara osobiście, jest 
silniejsze niż promieniowanie radu świeżo 
przez panią Skłodowską-Curie otrzymanego 
i zbadanego kalorymetrycznie.

(Elektrotechnische Zeitschrift). w. tv.

JA S Z C Z U R Y  L A T A J Ą C E  (P t e r o s a u r ia ). 

I.

Wśród gadów kopalnych wyróżnia się gru
pa smoków czyli jaszczurów latających (Pte- 
rosauria), których najbardziej charaktery
styczną i najbardziej rzucającą się w  oczy 
cechę stanowiło posiadanie skrzydeł czyli, 
ściślej mówiąc, błony lotnej. Gady te za
mieszkiwały ziemię w  okresie drugorzędowy m 
(mezozoicznym), a zajmowały takie stano
wisko pośród reszty swych krewniaków, jak 
dzisiejsze nietoperze w gromadzie ssących. 
Ptaków  nie było jeszcze wówczas na ziemi; 
zaczynały one dopiero się ukazywać; dopóki 
zaś nie osiągnęły należytego stopnia rozwo
ju, całe powietrze pozostawało do rozporzą
dzenia gadów latających, które królowały 
niepodzielnie w  jego przestworach, mniej 
piękne, zapewne, od ptaków, ale tem nie 
mniej godne uwagi.

Jaszczury latające są szczególnie ciekawe 
z tego względu, że łączą w sobie cechy ga
dów, pełzających po ziemi, z cechami pta
ków, bujających w powietrzu. A  chociaż 
dzisiaj paleontologowie odrzucają powszech
nie pogląd o tem, że były one przodkami 
ptaków, trzymał go się jednak jeszcze bar
dzo niedawno nawet taki znawca tych stwo
rzeń, jak H. G. Seeley, profesor Kolegium  
królewskiego w  Londynie. W yda ł on w ła
śnie obecnie książkę o smokach latających J), 
z której treścią chcemy zapoznać czytelni
ków AVszechświata, posiłkując się niemie- 
ckiem streszczeniem Carusa Sternea, druko-

’ ) H. G. Seeley. Dragons of the Air. An Ac
count of extinct fłyins Reptils. London. Me- 
thuen a. Comp. 1901 r.
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wanem w czasopiśmie „Prometheusw (w JVs 674 
i 675 z r. 1902).

Książka H. Gr. Seeleya zawiera zestawienie 
wszystkich, wiadomości, jakie nauka posiada 
obecnie o tych osobliwych stworzeniach, któ
re całą swą postacią urzeczywistniały nieja
ko płody wyobraźni tylu artystów różnych 
wieków i narodów. Patrząc na odtworzone 
przez uczonych postaci jaszczurów latają
cych, mimowoli przypominamy sobie fanta
styczne smoki z bajek lub obrazów średnio
wiecznych.

Rozmiarami te rzeczywiste smoki latające 
przewyższały nawet niejednokrotnie fanta
styczne, bo spotykamy wśród nich gatunki 
osiągu skrzydeł więcej niż 6-metrowym. mu
siały więc one szerzyć nie mniejszy postrach 
wśród ówczesnych stworzeń, niż smoki ba
jeczne. Nie było tylko wówczas, jak w  baj
kach, człowieka, któryby mógł podziwiać je 
i stawać do walki z niemi. Istnienie ich bo- 
wiem poprzedziło znacznie zjawienie się lu
dzi na ziemi: pierwsze ich ukazanie się przy
padło na początki epoki jurajskiej, a już 
kredowa była świadkiem ich wymarcia.

Nauka stosunkowo niezbyt dawno zrobiła 
znajomość ze szczątkami tych gadów, bo 
w  końcu wieku X V I I I ,  mianowicie w  r. 1784, 
do rąk Colliniego, ówczesnego dyrektora Mu
zeum Przyrodniczego w  Mannheimie, dostał 
się odcisk jednego z tych gadów na łupkn 
z Eichstattu w  Frankonii. Jeżeli weźmiemy 
pod uwagę różnorodność cech, jakie łączą 
w  sobie te smoki, to nie będziemy się dziwić, 
że Collini, który pierwszy oglądał szczątki 
takiego zwierzęcia, nie mógł dojść do zupeł
nie ścisłych wniosków. „W  organizacyi tego 
stwrorzenia—powiada on—można się dopa
trzeć niejednego szczegółu właściwego ga
dom, ale niejedno także przypomina ptaki, 
a nawet nietoperze; w każdym razie należy 
przypuścić, że było to zwierzę morskie o wąt- 
pliwem stanowisku systematycznemu

Stanowisko to pozostawało, istotnie, wąt- 
pliwem przez dłuższy czas. Bo, chociaż Cu- 
vier już w  r. 1800 uznał w  nim niewątpli
wego gada i przezwał go bardzo właściwie 
Pterodactylus („palcoskrzydły“ , ponieważ 
jeden tylko palec służył za oparcie dla błony 
lotnej), to jednak przez długie lata ciągnął 
się spór o to, do jakiej gromady należy go 
zaliczyć: Blumenbach (r. 1807) chciał w nim

widzieć ptaka, gdy Sommering (r. 1812) 
upatrywał w  nim zwierzę ssące (Ornithoce- 
phalus), pokrewne nietoperzom. Poglądu 
o przynależności tego smoka latającegoo do 
ssących trzymał się W ągier jeszcze w r. 1830.

Smoki latające posiadają w  rzeczywistości 
niektóre cechy wspólne z ssakami, że wspom
nimy tu tylko o ilości kręgów szyjowych (7), 
z drugiej jednak strony dość zwrócić uwagę 
na dolną szczękę, złożoną z kilku kawałków, 
oraz na obecność kości kwadratowej, której 
ssące nie mają nigdy, aby się przekonać, że 
stworzenia te są raczej spokrewnione z ga
dami i ptakami.

W  miarę odkrywania nowych szczątków 
tych stworzeń stawało się coraz wyraźniej - 
szem pokrewieństwo ich z gadami i nikt nie 
podawał już w  wątpliwość przynależności 
ich do tej gromady. Spór toczył się odtąd
0 co innego, czy jest to mianowicie grupa 
przejściowa od gadów do ptaków i ssących, 
jak to wypowiedział Goldfuss (w r. 1831), 
czy też tylko do ptaków, jak przypuszczał 
zoolog francuski Blainville oraz wielu in
nych, którzy proponowali dla nich z tego 
powodu nazwę ptako-gadów (Ornithosauria) 
lub gado-ptaków (Saurornia), jako dokład
niej określającą ich stanowisko, niż pierwot
na nazwa gadów czyli jaszczurów latających 
(Pterosauria), wprowadzona przez Fischera
1 Owena.

Ten drugi pogląd uzyskał z czasem prze
wagę, aby ostatecznie ustąpić jeszcze inne
mu, a mianowicie, że jest to raczej grupa 
gadów, która nie stanowi właściwie przej
ścia do ptaków, lecz posiada pewne cechy 
wspólne z niemi wskutek analogii w proce
sie ewolucyjnym, wskutek przystosowania 
się do jednakowych warunków istnienia, do 
życia powietrznego.

Poglądu o przejściowym charakterze jasz
czurów latających trzymał się do ostatnich 
czasów prof. H. G. Seeley, ale w  wydanej 
świeżo książce i on przechyla się do zdania 
większości paleontologów, uznając również, 
że podobieństwo do ptaków jest jedynie ob
jawem  jednakowego przystosowania.

Jak wiadomo, gady i ptaki posiadają wo
góle wiele cech wspólnych, co stanowi na
wet powód do połączenia ich w  jednę grupę 
Sauropsida w  przeciwstawieniu z jednej 
strony do ryb i ziemnowodnych, a z drugiej



708 W S Z E C H Ś W I A T JMś 46

do ssących. A to li i wśród samych gadów 
nie wszystkie grupy są jednakowo zbliżone 
do ptaków; wyróżnia się wśród nich miano
wicie parę rzędów, które możnaby nazwać 
ptako-kształtnymi (Ornithomorpha). Są to 
mianowicie między innemi krokodyle, clino- 
saury i jaszczury latające.

Ostatecznie okazało się, że za grupę przej
ściową należy uważać dinosaury, jednakże 
i smoki latające przedstawiają w iele cech 
wspólnych z ptakami. Budowa mózgu 
i czaszki, mostek z grzebieniem, pneuma- 
tyczność kości, worki powietrzne, przenika
jące do ich wnętrza, dziób rogow y u niektó
rych— są to wszystko cechy tak charaktery
styczne dla ptaków, że na ich mocy można 
było uważać te gady za grupę przejściową 
do ptaków. Tembardziej, że, jak twierdzi 
Seeley, taka budowa kości pociąga za sobą, 
jako ścisłą konsekwencyę, wyższą tempera
turę krwi, a zatem i budowę serca z 4-ch 
dokładnie oddzielonych przedziałów.

Co dotyczę temperatury krwi, to kwestyę 
tę trudno uważać za zupełnie rozstrzygniętą, 
a zresztą, jak wiadomo, niektóre gady (np. 
olbrzymie węże, wysiadujące same swe jaja), 
a nawet niektóre ryby (np. pewne tuńczyki) 
odznaczają się wyższą temperaturą, niż resz
ta ich krewniaków, sama w ięc temperatura 
nie upoważnia jeszcze do uważania smoków 
latających za grupę przejściową do ptaków. 
Przytem  zarówno ta ich właściwość, jak  in
ne, wymienione przed chwilą, dają się rów 
nie dobrze wytłumaczyć, jako skutek przy
stosowania do jednakowego trybu życia. 
Różne zaś inne szczegóły budowy każą 
w  nich widzieć typowe gady, bardziej typo
we, niż dinosaury. Należy je  zatem uważać 
nie za przejście do ptaków, ale raczej za jed 
nę z prób w  dziale kręgowców zawładnięcia 
przestworami powietrznemi. W  śród kręgow 
ców możemy obserwować liczne próby w y 
tworzenia zwierząt latających. N iższy sto
pień tych prób przedstawiają gatunki opa
trzone spadochronami, w yższy— posiadające 
właściwe skrzydła z piórami, lub błony lotne.

Przykłady^ pierwszych znajdujemy we 
wszystkich gromadach kręgowców, z w yją t
kiem, naturalnie, ptaków; przyczem zwykle 
podstawową część takiego spadochronu sta
nowi fałd skórny; w  skład jego  atoli mogą 
wchodzić najrozmaitsze organy. U  „ryb  ła-

| tających“ spadochrony utworzone są z roz
szerzonych płetw piersiowych. U  wschod- 
nio-indyjskiej „żaby lataj ąceja (Rhacopho- 
rus) nadmiernie wydłużone palce wszystkich 
czterech kończyn naciągają błonę pławną, 
która jest tutaj znacznie większa niż by
wa zwykle u żab i dlatego może służyć za 
spadochron. U  różnych dzisiejszych „jasz
czurek latających“ , jak rozmaite gekony 
(Platydactylus), dzisiejszy mały i wcale nie 
groźny smok latający (Draco yolans) — spa
dochron stanowi fałd skóry z boków ciała, 
który u smoka latającego podtrzymują że
bra rzekome. U  „ssaków latających£< (loto- 
kot, polatucha, lotopałanki) jest to również 
fałd skórny, naciągnięty między przedniemi 
a tylnemi kończynami.

Wszystkie te spadochrony stanowią organ 
bardzo niedoskonały: ułatwiają one jedynie 
skoki, przerzucanie się z jednego przedmio
tu na drugi, w  każdym razie nie nazbyt 
oddalony, umożliwiają jedynie utrzymywa
nie się na krótko w  powietrzu i przenoszenie 
się bujającym ruchem na nieznaczną odleg
łość, jak to robią np. ryby latające, które, 
odbiwszy się ukośnie w górę od wody, mo
gą trzepotać się przez chwilę nad jej po
wierzchnią; ale do właściwego lotu spado
chrony nie uzdolniają zupełnie.

One to jednak stanowiły punkt wyjścia 
dla rzeczywistych skrzydeł, które dopiero 
umożliwiły zwierzętom kręgowym dowolne 
wznoszenie się i bujanie w  przestworach po
wietrznych. A le  chociaż wspólny punkt 
wyjścia stanowi zawsze taki spadochron, 
dalszy rozwój organów lotu odbywał się 
rozmaitemi drogami.

W śród kręgowców właściwe skrzydła, 
uzdolniające cło lotu, znajdujemy w trzech 
gromadach: u ptaków, nietoperzy czyli ręko- 
skrzydłych i kopalnych jaszczurów latają
cych czyli palcoskrzydłych; a u każdej z tych 
trzech grup skrzydła są zbudowane inaczej.

U  ptaków skrzydło osięgnęło najwyższy 
stopień rozwoju i największą doskonałość: 
znajdują się jeszcze u nich wprawdzie fa łdy 
skórne pomiędzy oddzielnemi częściami, ale 
są one wąskie i nieduże, właściwe zaś skrzy
dła składają się z długich i tęgich piór (lo
tek), które przystając szczelnie jedne do 
drugich, tworzą razem mocny, a jednocze
śnie lekki i sprężysty organ, najlepiej odpo
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wiadający wymaganiom, jakie można posta
wić narządowi, mającemu służyć do lotu.

U  ręko skrzy d łych natomiast i u palco- 
skrzydłych fałd skórny stanowi główną pod
stawową część skrzydła, ale plan budowy 
jest odmienny u obu tych grup. Rękoskrzy- 
dłe posiadają nadmiernie wydłużone 4 pałce 
kończyn przednich, które naciągają ogromny 
fałd skórny (błonę lotną), otaczający z bo
ków, niby w ielki płaszcz, całe ciało i zacho
dzący zwykle aż do końca ogona tak, że nie
objęte przez tę błonę pozostają zazwyczaj 
tylko głowa, paluch kończyn przednich, sto
py tylnych i koniu szczek ogona. W  czasie 
lotu błona ta jest naciągnięta na palcach 
kończyn przednich, niby pokrycie na prę

tach parasola; w spoczynku 
zaś może się składać zupeł
nie tak jak parasol i wów
czas nietoperz uzyskuje moż
ność pełzania po ziemi na 
wszystkich czterech kończy
nach .

U  palcoskrzydłych czyli 
jaszczurów latających nad-

Rh amphorhy nchus mierny  rozwóJ 1 nadmierne 
(odtworzony) wydłużenie osięgnął jeden 

według Zittla. tylko palec, mianowicie pią
ty, odpowiadający naszemu 

małemu (fig. 1). On to naciągał błonę lotną, 
która była niewątpliwie stosunkowo znacz
nie węższa, niż u większości obecnych nieto
perzy. Co do jej rozmiarów zresztą nie po
siadamy danych zupełnie ścisłych. Gdy jed 
ni paleontologowie, jak Owen, Marsh, rysu
ją  odrestaurowane okazy z błoną, obejmują
cą kończyny tylne i znaczną część ogona, 
albo nawet cały ogon (fig. 2), inni, jak Zit- 
tel, Seeley odtwarzają te smoki (fig. 1) z bło
ną, ciągnącą się w  postaci wąskiego rąbka 
z jednej tylko strony kończyn tylnych, z po
zostawieniem zupełnie wolnego ogona, jak 
to w idzimy u niektórych nietoperzy (Rhino- 
poma). W edług wszelkiego prawdopodo
bieństwa rozmiary tej błony musiały być 
rozmaite u rozmaitych gatunków.

N ie jest to zresztą jedyny punkt sporny 
w  próbach odtworzenia kształtu skrzydeł 
i  kończyn przednich tych smoków. Obok 
tego nadmiernie wydłużonego piątego palca 
widać na szkielecie kości 3-ch lub 4-ch pal
ców, nie wchodzących w skład błony. Daw
niej odtwarzano wszystkie te palce z pazu
rami. Tymczasem dokładniejsze badania 
wykazały, że tylko 3 z nich miały pazur na 
ostatnim członku i, według wszelkiego praw
dopodobieństwa, służyły tak samo jak pazu
ry na wolnych palcach w  skrzydłach pierwo- 
ptaka (Archeopteryx), do czepiania się skał 
i drzew, a może i do chodzenia po ziemi, ze 
zwiniętemi skrzydłami i podwiniętym 5-ym 
palcem. Ostatni palec (wielki) bywał mniej 
lub bardziej szczątkowy.

N ie jest rzeczą zupełnie rozstrzygniętą, 
w  jaki sposób jaszczury te poruszały się na 
ziemi. Niejakich wskazówek co do tego do
starczają nam znalezione odciski ich śladów. 
AVidać na nich między każdą parą śladów 
po łapach uzbrojonych pazurami, tępe od
ciski, jakby od piątych palców, któremi 
zwierzę podpierało się podczas chodzenia, 
a między niemi—rowek, który można uwa
żać za ślad ogona, wleczonego po ziemi.

Ślady te prof. Seeley uważa za dowód, że 
smoki, latające chodziły po ziemi na czterech 
kończynach, stąpając tylko na tylnych i pod
pierając się przedniemi, albo też stąpając 
jednakowo na wszystkich czterech. W  takiej 
pozycyi odtwarza on rozmaite z tych smo
ków (fig. 4 i 6). Inni paleontologowie nato
miast, jak prof. AVilliston, nie zgadzają się 
na taki pogląd, twierdząc, że odpowiedni 
staw piątego palca jest zbyt delikatnie zbu
dowany, aby ów palec mógł służyć do po
dobnego użytku.

W  związku z przekształceniem kończyn 
przednich na narządy lotu pozostają różne 
właściwości szkieletu, a przedewszystkiem 
budowa mostka. Mostek (fig. 2) był tak sa
mo szeroki, jak u większości ptaków, i tak 
samo opatrzony mniej lub bardziej wynio
słym grzbietem, który służył do przytwier
dzenia silnych mięśni, poruszających skrzy
dła. Ta  właściwość w budowie mostka przy
czyniła się niemało do wytworzenia poglądu 
o bliskiem pokrewieństwie tych gadów z pta
kami, chociaż już pas barkowy wskazuje na 
zupełnie inny plan budowy, brakowało
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w  nim bowiem tak charakterystycznej dla 
większości ptaków kości widełkowatej, po
wstałej ze zrośnięcia się obojczyków.

Budowa kończyn tylnych i miednicy przy
pomina stanowczo raczej gady, niż ptaki; 
a w  pewnych szczegółach, w  które tutaj nie

Fig. 2. Dimorphodon macronyx (odtworzony) 
z dorysowanym mostkiem i żebrami brzusznemi 

(według Owena).

będziemy się bliżej zapuszczali, smoki lata
jące zbliżają się znowuż do ssaków niższych. 
Kończyny dolne odznaczają się wogóle nad
zwyczajną delikatnością i wątłością budowy; 
nie dorównywają nigdy przednim, a u nie
których nawet są tak cienkie i słabe, że 
trudno przypuścić, aby m ogły dźwignąć 
ciężar całego ciała. Tak np. u Ornithosto- 
ma (fig, 8), u którego siąg skrzydeł wynosił 
około 6 'm, stopy kończyn tylnych były tak 
małe, że obie razem m ogły się zmieścić na 
jednej ręce człowieka. Takie zwierzęta sta
nowczo więcej latały, niż chodziły po ziemi, 
a znalazłszy się na drzewie lub skale dla w y 
poczynku musiały do opierania się uży
wać głównie kończyn przednich, złożywszy 
uprzednio skrzydła.

W  budowie osiowej części szkieletu, jasz
czury latające różniły się również w  niejed
nym szczególe od ptaków. Przedewszyst
kiem ilość kręgów szyjowych wynosiła ty l
ko 7 (jak u ssących), gdy  ptaki mają ich 
najmniej 11, zwykle zaś znacznie więcej. 
Dalej kręgi oddzielne nie były  połączone ze 
sobą siodełkowato, jak u ptaków, lecz miały, 
jak u gadów, wypukłe powierzchnie z tyłu  J 
wchodzące w  zagłębienie na przedniej po
wierzchni następnego kręgu. Kość krzyżo
wa, utworzona ze zrośniętych 3 do 6 kręgów, 
ma również charakter w łaściwy gadom, 
a jeszcze wybitniej jest on wyrażony w  tak 
zwanych żebrach brzusznych (fig. 2), któ
rych u dzisiejszych ptaków nie znajdujemy

nigdy, chociaż zresztą miał je  Archaeopte- 
ryx, posiadający jeszcze wiele cech wspól
nych z gadami. Ogonowa część kręgosłupa 
zbliża również jaszczury latające do gadów: 
ogon ich bywał czasami krótki, złożony z k il
ku tylko kręgów, czasami długi (z 30— 40), 
przewyższający dwa razy długością głowę 
i tułów razem wzięte (fig. 1 i 2). U  niektó
rych gatunków z zodzaju Rhamphorhyn- 
chus (Rh. phyłlurus, Rh. gemmingii) kręgi 
ogonowe objęte były pochwą ze skostnia
łych ścięgien i dźwigały na końcu rodzaj ło- 
patowatego rozszerzenia (fig. 1 i 3), które 
wygląda najzupełniej na organ, właściwy 
zwierzętom wodnym, a w każdym razie 
umiejącym dobrze pływać.

Z tego szczegółu, jest również z długiego 
dzioba, który posiadały najdawniej odkryte 
gatunki, a także z tego, że szczątki jaszczu
rów latających znajdują się głównie w  war
stwach osadowych morskich, wyprowadzono 
wniosek, że jaszczury te były zwierzętami 
morskiemi, a przynajmniej nadbrzeżnemi. 
M e  są to jednak dowody zupełnie przekony
wające, wiadomo bowiem, że warstwy takie 
zawierają obok szczątków zwierząt morskich 
nieraz jeszcze szczątki zwierząt i roślin lądo
wych, które zostały tam przyniesione przez 
rzeki. N ie ulega wątpliwości, że wśród 
smoków latających znajdowały się gatunki 

,  nadbrzeżne, ale naogół

\
 kończyny ich wyda

ją się zbyt słabe jak 
dla zwierząt pływają
cych, a zresztą bardzo 
wiele z nich nie posia
dało ani długiego ogo
na, ani tak długiego 
dzioba, jak te gatun-

Fig. 3. Rhamphorhynchus phyłlurus 
(z łupku w  Solenhofenie, niecała ’/4 wielk.).

ki, które pierwsze dały powód do takiego 
przypuszczenia.

Co zaś do skóry smoków latających, to 
była ona zupełnie naga, na najdelikatniej-
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szych bowiem i najpiękniejszych odciskach 
nie widać nigdy śladów łusek, piór lub 
innych utworów skórnych (fig. 3).

(DN)
B. Dyakowski.

O J O N IZ A C Y I P O W IE T R Z A  

POD W P Ł Y W E M  

OSTRZA X A E LE  K T R  YZO W AN E G  O.

R igh i wykonał dawniej szereg badań, 
ogłoszonych w  Mem. della R. Acc. di Bolo- 
gna, w  których wykazywał, że ruch postępo
wy, jaki przyjmują cząsteczki naelektryzo- 
wane, idące od ostrza naładowanego elek
trycznością, różni się nieznacznie co do kie
runku od linii sił w jednocześnie wytworzo- 
nem polu elektrycznem. Cząsteczki te, spo
tykając ustawioną na swej drodze płytę, od
dawały jej swój ładunek; o ile jednak mię
dzy płytą a ostrzem umieszczono jakiś 
przedmiot, to ten odbierał po drodze ładu
nek cząstek naelektryzowanych, a na płycie 
powstawał jakby cień przedmiotu, składają
cy się z miejsc, pozbawionych ładunku elek
trycznego. R igh i nazywa to zjawiskiem 
„cieni e l e k t r y c z n y c h W  czasie, gdy autor 
przeprowadzał te doświadczenia, nie była 
jeszcze znana, tak powszechnie teraz przyję
ta teorya jonów, to też zjawiska dane trze
ba było objaśniać zapomocą hypotezy, że 
przenoszenie elektryczności od ostrza do pły
ty  odbywa się za pośrednictwem cząsteczek 
powietrza. Te ostatnie w obecnem tłuma
czeniu rzeczy zastąpione są przez jony, któ
rych ładunek jest jednoimienny z ładunkiem 
ostrza i których kierunek drogi nieznacznie 
odstępuje od kierunku linii sił pola.

W  podanych tu doświadczeniach, opisa
nych również w  Memorie della R. Acc. di 
Scienze di Bologna, R igh i rozpatruj e przypad
ki, w których można było przypuszczać, że 
jony oddalą się od kierunku linii sił i opusz
czą pole elektryczne. Dla zbadania tego 
ustawiał przed ostrzem drobną siatkę meta
lową, połączoną z ziemią i należało tylko 
wykazać przejście jonów przez oczka siatki, 
do czego używany był albo elektrometr, albo i 
proszek elektroskopowy, t. j. mieszanina mi
nii z siarką.

W  doświadczeniach z elektrometrem dane 
ostrze, wraz z elektryzującą je maszyną, 
umieszczone zostało w metalowej skrzyni 
z otworem nawprost ostrza, opatrzonym 
siatką. Nazewnątrz skrzyni ustawiono na 
coraz to innych odległościach od siatki p ły
tę metalową, połączoną z kondensatorem dla 
zwiększenia jej pojemności i mierzono zapo
mocą elektrometru jej potencyał. Okazało 
się, że w razie gdy naelektryzowanie ostrza 
trwało stale pewną ilość sekund, potencyał 
płyty wzrastał, będąc równocześnie jedno- 
imiennym z potencyałem ostrza, co musiało 
być następstwem przejścia jonów przez otwo
ry siatki i naelektryzowania płyty przez ze
tknięcie. Zauważono jednakże, że gdy stop
niowo oddalano płytę, potencyał dochodził 
najpierw do pewnego maximum, a potem 
znowu opadał. Ten nieprzewidziany rezul
tat wynikał z tego, że z rosnącym potencya
łem płyta musi coraz silniej odpychać jony, 
które przeszły przez siatkę; o ile się jednak 
powiększy pojemność płyty, lub skróci czas 
działania ostrza, znika nienormalność w  przy
padku opisanym

Jeżeli elektrometr zastąpiono przez galwa- 
nometr o dużym oporze, powstawało wychy
lenie, malejące wskutek oddalania p łyty od 
siatki drucianej. Natężenie prądu, wywoła
nego przez jony, zbierające się na płytce, 
zmieniało się zależnie od odległości między 
ostrzem a siatką, od potencyału ostrza, od 
materyału i sposobu wykonania siatki (ze 
względu na grubość użytych drutów i po
wierzchnię zajętą przez otwory).

Przed mierzeniem natężenia prądu należa
łoby przez osobne doświadczenia stwierdzić, 
że jon y , wysyłane przez ostrze i przepusz
czane przez siatkę, nie wywołują przez ze
tknięcie z powietrzem jonizacyi tegoż mię
dzy siatką a ostrzem, co było zresztą do 
przewidzenia.

Do doświadczeń z elektroskopową mieszani
ną proszków zamiast metalowej wzięto płytkę 
ebonitową, na którą nadmuchiwano miesza
ninę minii z siarką; zależnie od rodzaju na
elektryzowania, jeden z proszków utrzymu
je  się na płytce, wskazując, że pewna ilość 
jonów wysłanych przez ostrze została na 
niej uwięziona. Jony te poruszają się na
der wolno w  powietrzu i wskutek tego, 
umieszczona na pewnej odległości, płytka
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nie pobiera prawie wcale ładunku elektrycz
nego.

0  ile jednakże po tejże stronie siatki w y
tworzy się nowe pole elektryczne, którego 
kierunek będzie zgodny z kierunkiem pola 
między ostrzem a siatką, to jony, które 
przeszły przez siatkę, będą się poruszały 
wzdłuż lin ii sił i wytworzą zjawiska, analo
giczne z cieniami elektrycznemi. Doświad
czenie, wykazujące to, przeprowadzono w na
stępujący sposób. Przed ostrzem ustawiono 
dużą blaszaną zasłonę połączoną z ziemią 
i  mającą otwór kolisty, zasłonięty siatką 
z drutu mosiężnego. Poza nią znajdowała 
się na pewnej odległości płytka ebonitowa, 
oklejona staniolem od strony siatki i połą
czona zapomocą przewodnika izolowanego 
z kulą dla zwiększenia pojemności płytki.

Płytka, umieszczona w odpowiedniem 
miejscu, wystawiona została przez jakiś czas 
na działanie naładowanego elektrycznością 
ostrza, poczem ją  usunięto i nadmuchano na 
nią mieszaniny elektroskopowej. Okazało 
się, że żaden z proszków nie przylgnął do 
płytki; o ile zaś odległość p łytk i od siatki 
była bardzo mała, w razie naładowania od
jemnego, to zostaje na płytce trochę minii, 
w razie dodatniego trochę siarki, jednostajnie 
rozłożonej. To działanie pochodzi zapewne 
od jonów, które przedostały się przez siatkę 
i unosząc się m iędzy cząsteczkami powie
trza, dostały się aż na płytkę ebonitową.

Zupełnie inny jest przebieg doświadcze
nia, gdy  naelektryżujemy pokrycie płytki 
ebonitowej i w  ten sposób w ytw orzym y 
między nią a siatką pole elektryczne, w  któ
rego kierunku będą teraz unoszone jony od 
siatki do p łytk i i będą one teraz dosięgać 
płytk i pomimo znacznej nieraz odległości. 
Płytka odbierze ich ładunki elektryczne, 
a proszek uwidoczni regularny przebieg ru
chu jonów. U tw orzy on bowiem figurę zło
żoną, zależnie od rodzaju naelektryzowania, 
z małych czerwonych lub żółtych kwadraci
ków, wielkości otworów kwadratowych siat
ki i  z przestrzeni między kwadratowych od
powiadających drutom siatki i pozbawio
nych proszku. Liczba kwadratów wziętych 
w którymkolwiek rzędzie figu ry równała się 
za każdym razem liczbie oczek siatki w od
powiedniem miejscu. A  zatem otrzymana 
figura jest wiernym wizerunkiem otworów

siatki i dowodzi jaknajzupełniej prawidłowe
go ruchu jonów wzdłuż linii sił.

Chcąc wykazać w  sposób, nadający się do 
demonstracyi, że jony, które przeszły przez 
otwory siatek, poruszają się wzdłuż linii sił, 
lepiej zwrócić się do dawniej opisanych 
przez Righiego doświadczeń nad cieniami 
elektrycznemi. W  tym  celu trzeba przymo
cować do siatki od strony ostrza dowolnie 
w ycięty kawałek tektury lub jakiś przed
miot, a Wtedy powstanie na płytce ebonito
wej wierne odtworzenie danej figury, gdyż 
w miejscach tych brakować będzie proszku 
minii, lub siarki. O ile umieścimy karton 
między siatką a płytką ebonitową, cień bę
dzie trochę zdeformowany wskutek oddawa
nia przez jony ładunków samemu kartonowi, 
albo wskutek naelektryzowania przez wpływ 
przedmiotu zacieniającego, o ile tenże jest 
dobrym przewodnikiem. Bardzo wyraźnej 
zmianie ulega cień, gdy przedmiot jest za
wieszony między ostrzem a siatką, gdyż 
w tedy nietylko przedmiot naładowuje się 
silniej w czasie doświadczenia, ale i wskutek 
rozbieżności lin ii sił zwiększa się sam cień 
i maleńki krzyżyk np. daje obraz bardzo po
większony. W ynika to z tego, że ten mały 
krzyżyk zatrzymuje część jonów w  ruchu 
i na siatce już powstaje niewidzialny cień, to 
jest miejsce, do którego jony nie dochodzą. 
W  odpowiadającej temu miejscu przestrzeni 
poza siatką niema wcale jonów i wskutek te
go na płytce ebonitowej powstaje cień elek
tryczny, identyczny co do rozległości po
wierzchni z miejscem na siatce pozbawionem 
jonów.

Podobne rezultaty otrzymują się w  razie 
użycia proszków metalicznych, przyczem 
jednak siatka musi być ustawiona w  położe
niu poziomem, a płytkę ebonitową zastępuje 
metalowa, pokryta białym papierem i naelek
tryzowana różnoimiennie z ostrzem, ażeby 
odepchnąć cząsteczki proszku z tych miejsc, 
do których jony nie doszły.

Streścił D . T.

SOK T R Z U S T K O W Y .

„Jelito cienkie otrzymało nareszcie w fizyo
log ii trawienia miejsce naczelne, które słusz
nie mu się należało z powodu jego położenia



J\£ 4(1 W S Z E C H Ś W I A T

anatomicznego“—powiada Cohnheim'), autor 
wielu pięknych, prac z fizyologii dróg tra
wiennych. Rzeczywiście w tym  kierunku 
dokonano w  ciągu ostatnich lat kilkunastu 
wielu bardzo ważnych odkryć, w czem nie
małe zasługi położyła także i szkoła Pa
włowa.

Zaczynamy od opisu metody otrzymywa
nia soku trzustkowego, najważniejszego z so
ków jelitowych. Zdawałoby się, że zadanie 
jest tutaj bardzo łatwe. Wystarczy odna
leźć przewód, przez który wydzielina idzie 
do jelita, nadciąć jego ścianę i wstawić ka- 
niulkę. Wszystko to w  rzeczy samej jest 
bardzo łatwe do urzeczywistnienia, ale roz
wiązanie zadania jeszczeby się przez to nie 
posunęło naprzód. Nawet w  chwili, kiedy j 
trawienie idzie w najlepsze, sok trzustkowy 
po takiej operacyi nie wydzielałby się wcale 
lub prawie wcale; trzustka bowiem, będąc 
narządem niezmiernie czułym, podczas za
biegów tego rodzaju, jak chloroformowanie, ] 
otwarcie jamy brzusznej, ulega takiemu 
wstrząśnieniu, że traci na długo funkcyono- 
wanie normalne. Na.miejsce powyższej ope
racyi, zwanej „przetoką czasową11, Heiden- 
hain i jednocześnie Paw łów  obmyślili „prze
tokę trwałą". W ycina się w  ścianie dwu
nastnicy w tem miejscu, w  którem się znaj
duje ujście kanału trzustkowego, kawałek 
w kształcie rombu; kształt zrobionego otwo
ru pozwala zbliżyć do siebie brzegi i otwór 
zaszyć, wycięty zaś kawałek z ujściem kana
łu trzustkowego wszywa się do otworu 
w skórze błoną śluzową nazewnątrz. Wszyst
ko goi się szybko, i po dwu tygodniach 
zwierzę wraca do siebie bez żadnych obja
wów wstrząśnienia pooperacyjnego. Sok 
trzustkowy tylko, zamiast się wydzielać do 
jelita, wydziela się przez lejek, przywiązany 
szerokim otworem do brzucha, do podsta
wionego naczynia.

Już oddawna wiadomo, że sok trzustkowy 
ma za zadanie zapomocą trypsyny prowa
dzić dalej pracę, rozpoczętą w żołądku przez 
pepsynę, t. j. rozszczepiać cząsteczkę ciała 
białkowatego na peptony, a nawet i dalej 
na mniejsze kawałki, które są już ciałami 
krystalicznemi; powtóre, zapomocą amylo- 
psyny (zwanej także diastazą, amylazą) scu-

Biochemisclies Centralblatt, 1903, As 5.

krzać mączkę, t. j. rozszczepiać wielką jej 
cząsteczkę na kawałki— cukry; potrzecie 
działaniem steapsyny (inaczej lipazy) zmy- 
dlać tłuszcze, to znaczy rozszczepiać je na 
kwasy tłuszczowe i glicerynę; wreszcie swoim 
odczynem alkalicznym (przeważnie węglan 
sodowy) w części zobojętniać kwaśny od
czyn zawartości żołądka w miarę, jak ta 
przechodzi do dwunastnicy, co w drugiej 
części uczyni żółć, która się zaraz obok do 
jelita wydziela (w rezultacie odczyn w je li
cie jest słabo alkaliczny).

W  ostatnich czasach wszakże wyszły na 
jaw  fakty, zgoła nieoczekiwane. Okazało 
się mianowicie, że, jeżeli psu, operowanemu 
jak wyżej, wstawimy do przewodu trzustko
wego kaniulkę tak, żeby sok nie stykał się 
z błoną śluzową wyciętego kawałka dwu
nastnicy, to sok trzustkowy, zebrany w ten 
sposób, wcale włókna trawić nie będzie, in- 
nemi słowy, wcale trypsyny nie zawiera. 
Sok taki, żeby otrzymał swoje własności 
trawienne, musi pierwej się zetknąć z so
kiem jelitowym, sok trzustkowy bowiem za
wiera tylko protrypsynę (inaczej trypsyno- 
gen), która przechodzi w trypsynę dopiero 
pod wpływem wydzielanej przez jelita ente- 
rokinazy, odkrytej w szkole Pawłowa *), 
szczególnego ciała o charakterze enzymu 2). 
Na czem polega ta przemiana protrypsyny 
w  trypsynę, niewiadomo.

Na mocy analogii czyniono poszukiwania, 
czy coś podobnego nie zachodzi również 
z dwuma pozostałemi enzymami, amylopsy- 
ną i steapsyną, i przekonano się, że sok 
trzustkowy, nawet otrzymywany z powyż
szemi ostrożnościami, zawiera oba te enzy
my, tylko słabsze, niż będą później. Steap- 
synę 3) bowiem wzmacnia w wysokim stop
niu żółć, a amylopsynę 4) prawdopodobnie 
sok jelitowy.

x) Szepowalnikow. Autor ten wykrył, że ente- 
rokinaza tylko wzmacnia sok trzustkowy, bez 
czego sok ten słabo trawi białko. Z  badań wszak
że Delezennea i Frouina (Soc. Biol. 1902) i Po- 
pielskiego (Przegl. lek. 1903 j\ś 18) wynika, że 
sok trzustkowy, otrzymany z powyższemi ostroż-

1 nościami-, wcale włóknika nie rozpuszcza.
2) O enterokinazie będzie mowa w opisie soku 

jelitowego.
3) Lintwarew, Dyssert. Petersb. 1901.
4) Pożerski, Soc. Biol. 1902.
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Usunąć trzustki z ustroju bezkarnie nie 
można, nie dlatego, że w  ten sposób pozba
wia się ustrój soku trzustkowego, ale dlate
go, że usunięcie trzustki prowadzi niechyb
nie do moczówki cukrowej, która się szybko 
kończy śmiercią,. Jeżeli jednak poprzesta
niemy na przerwaniu komunikacyi między 
trzustką a jelitem, albo w inny sposób po
zbawimy ustrój soku trzustkowego, to groź
niejsze następstwa z tego nie wynikną, 
zwłaszcza w  razie starannego pielęgnowania 
zwierzęcia. Trypsynę zastąpi pepsyna, amy- 
lopsynę w  części ptyalina (ptyalina i amylo- 
psyna w  działaniu chemicznem nie różnią 
się m iędzy sobą) w  ślinie, w  części zaś może 
amylopsyna, wytwarzana w  nieznacznej ilo
ści przez błonę śluzową jelita  cienkiego, lipa
zę zaś lipaza w  soku żołądkowym. W  po
dobnych warunkach wszakże zużytkowywa- 
nie pokarmu odbywa się gorzej, niż normal
nie. Oczywiście, gdyby zwierzę pozbawione 
soku trzustkowego, pozbawiono jeszcze i so
ku żołądkowego, nastąpiłaby niebawem 
śmierć głodowa.

"Wydzielanie trzustkowe przedstawia u róż
nych zwierząt dwa odmienne typy: typ  cią- j  

g ły  (królik, w ół i wogóle roślinożerne), pole- j  

gający na wydzielaniu soku bez przerwy, ze I 
zwolnieniem podczas powolniejszego trawie- j  

nia i z przyśpieszeniem podczas trawienia | 
szybszego, oraz typ przerywany (pies), pole- ! 
gający na wydzielaniu soku tylko przez pe
wien czas po jedzeniu.

U  psa z przetoką trzustkową Heidenhaina 
i Paw łowa wydzielania trzustkowego niema, 
gdy pies jest dłuższy czas na czczo, wystę
puje ono w kilka minut po rozpoczęciu po
siłku, szybko się wzmaga i trwa 12— 15 go
dzin, niekiedy i dłużej, słabnąc powoli.

W  szkole Paw łowa x) wykazano, że w y
dzielanie trzustkowe tak samo, jak i żołąd
kowe, w  razie określonego posiłku podlega 
określonym prawom. N ie będziemy przy
taczali z dziełka Paw łowa liczb, odnoszących 
się do zmian jakościowych soku, t. j. zmian 
ilości trzech enzymów, te dane bowiem, jak 
i ich przeciągnięte konsekwencye, są prze-

J) Badania szkoły Pawłowa nad trzustką na
leży przyjmować w świetle sumiennej krytyki Po- 
pielskiego, Russkij Wracz 1902 As 35, także 
Przegl. lekarski 1903 Aa 18.

j  ważnie błędne; poprzestaniemy tylko na 
przytoczeniu zmian ilościowych soku.

I lość s o k u  t r z u s t k o w e g o  w  cm3
CO G O D Z IN A .

Po posiłku

Godziny ze 100 g z 250 g  z 600 cm3
mięsa chleba mleka

1 . . 38,7 36,5 8,5
2 . . 44*6 50,2 7,6
3 . . 30,4 20,9 14,6
4 . . 16,9 14,1 11,2
5 . . 0,8 16,4 3,2
6 . . — 12,7 1,0
7 . . — 10,7 —
8 . . - - 6,9 —

Jak widać z powyższego, zarówno ogólna
i ilość soku, jak  i przebieg wydzielania, są dla 

każdego typu jadła odmienne.
Jeżeli damy psu jeść i jednocześnie prze- 

: szkodzimy przechodzeniu zawartości żołąd- 
! kowej do dwunastnicy, to wydzielanie trzust

kowe wcale lub prawie nie nastąpi. Tak 
samo wydzielania nie będzie, jeżeli odczyn 
zawartości żołądkowej w jakikolwiek sposób 
zobojętnimy. Rozpocznie się natomiast wy
dzielanie, jeżeli do żołądka albo lepiej wprost 
do dwunastnicy przez sztuczną przetokę 
wprowadzimy jaki roztwór kwaśny. W yn i
ka z tego, że bodźcem wydzielania trzustko
wego jest kwas '). P rzyjrzyjm y się do
świadczeniu.

Pies ma przetokę trzustkową trwałą 
z podwiązanym lejkiem. Jak widzimy, 
wydzielanie trustkowe jest u niego słabe, 
2 —3 krople na minutę (pies ten jadł ostatni 
raz 15 godzin temu). Przez sondę wprowa
dzamy do żołądka 150 cm3 półprocentowego 
roztworu kwasu solnego; pies zachowuje się 
całkiem spokojnie i wcale przeciw temu, 
co się stało, nie protestuje. Po upływie 
2 —3 minut krople soku trzustkowego zaczy
nają padać coraz częściej. Już naliczyliśmy 
25 kropel na minutę i wydzielanie ciągle się 
zwiększa. Żeby wyłączyć przypuszczenie, 
że bodźcem jest tu woda lub ogólniej ciecz, 
wprowadzamy psu do żołądka 500 cm3 wo
dy wapiennej, która kwas ma zobojętnić,

x) Becker, Doliński.
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i oto widzimy, że wydzielanie nietylko się 
nie wzmogło, ale, przeciwnie, słabnie szyb
ko i wkrótce ustaje zupełnie.

Prócz kwasu *), którego działanie jest jed 
nym z najstalszych faktów w  fizyologii 
trzustki, rolę bodźców, wszakże tylko w pew
nym stopniu, grają, tak samo jak i w  fizyo
logii żołądka, apetyt i woda, prócz tego mo
że także i ciała tłuszczowe 2); wpływ  ha
mujący na wydzielanie wywierają natomiast 
alkalia.

Nerw błędny jest nerwem wydzielniczym 
nietylko gruczołów żołądkowych, ale i trzu
stki Paw łów  przytacza w  swej książce na
stępujące doświadczenie.

Oto pies z przetoką trzustkową trwałą. 
Pies ten po operacyi zupełnie już przyszedł 
do siebie; wszystko jest zagojone. Przed 
czterema dniami przecięto mu nerw błędny 
na szyi; obnażony odcinek obwodowy prze
wiązano nitką i pozostawiono pod skórą. 
Obecnie rozcinamy szwy, łączące brzegi 
przeciętej skóry i za wystającą nitkę wycią
gam y nerw na zewnątrz; wszystko to odby
wa się bez przyczyniania zwierzęciu przy
krzejszych uczuć. Zwróćmy uwagę na to, 
że ani jedna kropla soku nie wycieka przez 
lejek metalowy, przymocowany szerokim 
otworem do ściany brzusznej w  tem miejscu, 
gdzie się otwiera kanał trzustkowy. Zaczy
namy teraz drażnić nerw prądem indukcyj
nym. Jak widzimy, zwierzę zachowuje się 
na stole całkiem spokojnie bez najmniej
szych oznak bólu. Przez pierwsze dwie m i
nuty drażnienie nie wywołuje żadnego skut
ku, dopiero w trzeciej minucie ukazuje się 
pierwsza kropla soku, za nią wkrótce następ
ne i już coraz częściej. Po trzech minutach 
przerywamy drażnienie; sok wszakże wycie
ka dalej sam i przestaje ciec dopiero 
w  4 —5 minut po przerwaniu drażnienia. 
Znowu drażnimy nerw i otrzymujemy taki

x) Inne kwasy działają tak samo, jak kwas 
solny.

2) W  szkole Pawłowa sądzą, że tłuszcze są 
bardzo silnemi bodźcami wydzielania trzustkowe
go. Doświadczeniom wszakże, na które się po
wołują, Popielski czyni słuszny zarzut, że nie 
uwzględniono w  nich stałej obecności w tłusz
czach kwasów tłuszczowych, które same przez 
się, jako kwasy, mogą być bodźcami. Rzecz wy
maga dalszych badań.

sam wynik. W  podobny sposób zachoAvują 
się wszystkie psy. Trzeba tu wyjaśnić, dla
czego drażnienie nerwu błędnego, przedsię
brane wielokrotnie w tym samym celu, po
zostawało dotąd bez skutku. Należy mieć 
na uwadze dwie okoliczności. Popierwsze, 
podczas naszego doświadczenia zwierzę nie 
doznaje żadnego bólu i nie jest niczem za
truwane, jak to się często zdarza. Powtó- 
re, przecięcie nerwu błędnego na szyi, doko
nane na cztery dni przed operacyą, sprawia, 
że drażnienie jego nie wywołuje już żad
nych zaburzeń w obiegu krwi. Czwartego 
dnia po przecięciu, włókna hamujące czyn
ność serca tyle straciły ze swojej pobudliwo
ści, że nawet maksymalne podrażnienie ner
wu błędnego sprowadza zaledwie nieznacz
ne i tylko chwilowe zwolnienie bicia serca. 
Żeby dobrze zrozumieć .powyższe, trzeba pa
miętać, że pobudliwość różnych włókien 
nerwu po jego przecięciu znika z różną szyb
kością. W  naszym przypadku włókna ha
mujące czynność serca straciły swoję pobud
liwość prędzej, niż włókna wydzielnicze 
trzustki. Słowem, w naszem doświadczeniu 
trzustka nie ucierpiała ani z powodu opera
cyi, ani też z powodu żadnej okoliczności, 
towarzyszącej drażnieniu.

Prócz włókien wydzielniczych, pobudzają
cych czynność trzustki, wykazano obecność 
również w  nerwie błędnym włókien, hamu
jących czynność wydzielniczą. Jeżeli bę
dziemy drażnili jeden z nerwów błędnych 
i otrzymamy wydzielanie soku, i jeżeli, nie 
przerywając drażnienia, zaczniemy drażnić 
także i drugi nerw błędny, to wydzielanie 
ustanie w tej chwili. Jeżeli psu, operowa
nemu w  odpowiedni sposób, wprowadzimy 
do dwunastnicy roztwór kwasu solnego, to 
otrzymamy obfite i długotrwałe wydzielanie 
soku; jeżeli teraz poczniemy mocno drażnić 
nerw błędny, za każdym razem niezwłocznie 
wydzielanie się zmniejszy, a często ustanie 
zupełnie. Wreszcie, udało się nawet anato
micznie oddzielić w  nerwie błędnym włókna 
wyłącznie pobudzające od włókien wyłącz
nie hamujących.

N ietylko nerw błędny zawiera włókna w y
dzielnicze trzustki, posiada je  bowiem także 
i nerw współczulny (n. sympaticus).

Temi drogami idą do trzustki wpły
w y nerwowe odśrodkowe. Ma jednakże
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trzustka i ośrodki x), zawarte w  niej
samej.

W edług Pawłowa, Popielskiego i innych 
praca wydzielnicza trzustki jest odruchowa, 
to znaczy, że podrażnienie działa w  jelicie 
na zakończenia obwodowe nerwów dośrod- 
kow3?ch, a do trzustki idą wyłącznie bodźce 
nerwowe. Przeciw  tej teoryi wszelako prze
mawia fakt odkryty przez Baylissa i Star- 
linga ') i potwierdzony przez wielu innych. 
Jeżeli wyciągniemy kwasem solnym (0,4$) 
błonę śluzową jelita  czczego, to w yciąg ten, 
wprowadzony do krwi, już w  ilości 1 cm3 
wywołuje wydzielanie trzustkowe. Ponie
waż wprowadzenie kwasu solnego do jelita 
cienkiego także sprowadza wydzielanie, Bay- 
liss i Starling sądzą przeto, że czynność 
trzustki odbywa się nie odruchowo, ale 
przez działanie wprost na komórki trzustko
we pewnej substancyi, która powstaje w je 
licie czczem pod wpływem kwasu solnego, 
a stamtąd przedostaje się do krwi. Substan- 
cyę tę autorowie nazwali „ sekretyną“ ; w bło
nie śluzowej jelita  czczego znajdować się ma 
„prosekretyna“ , z której sekretyna powsta
je  dopiero pod wpływem kwasu solnego. 
Sprawa ta wymaga jeszcze dalszych w y 
jaśnień.

W. Szumowski.

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

—  Zakryc ie  gw iazdy przez Jowisza. W ia
domość telegraficzna, przesłana kielskiej Central- 
stelle i ogłoszona w JV° 3903 Astr. Nachr., opie
wa, że Tad. Banachiewicz obserwował zakrycie 
gwiazdy wielkości 6,5 przez Jowisza d. 19 wrze- 
ścia o 7»10m (śr. cz. Beri.). Zakrycie to nie było 
przewidziane w efemerydach astronomicznych.

W  JMŚ 3906 Astr. Nachr. podaje kilku innych 
astronomów swoje obserwacye tego samego zja
wiska, między innymi Kostinskij oglądał je  wob- 
serwatoryum pułkowskiem i podaje jego czas za
nurzenia się i wynurzenia odpowiednio 20?10m2 1s 
=t= l s i 21g52m48 =fc l s (śr. cz. Pułk.).

W  liście zamieszczonym w  numerze paździer
nikowym The Observaty Denning podaje swoje 
obserwacye tego zjawiska około pół godziny po 
prawdopodobnem wynurzeniu się gwiazdy, gdy 
była ona położona o mniej więcej 10 "  od tarczy

*) Popielski, Pfltig. Arch. 1901, i inni.
1) Journ. of Phys. 1902.

planety. Zaznacza on, że ta sama gwiazda znaj
dować się będzie o około 20' na południe od Jo
wisza d. 29 grudnia r. b. mniej więcej według 
śr. cz. Greenw.

Zauważmy, że zakrycia gwiazd przez planety 
należą do zjawisk rzadkich i z wielu względów 
ciekawych.

(ang. Naturę). m. h. h.

—  Rzekoma Nowa. Depesza, otrzymana przez 
kielską Centralstelle d. 5 października, oznaj
miła, że odkryty przez prof. W olfa wieczorem 
21 września przedmiot jest prawdopodobnie No
wą. Podawała ona położenie tego przedmiotu, 
sprowadzone do punktu równonocnego 1903, na 
A R  =  20?14m6,8s, D =  -f 37°9'49'', oraz za
znaczała, że widmo jego jest typu mgławicowego.

Późniejsza wiadomość, otrzymana w Kielu, gło
si, że depesza prof. Pickeringa uważa przedmiot 
ten nie za Nową, lecz za zmienną o widmie 
czwartego typu; inna zaś depesza prof. Halea 
donosi, że Barnard utożsamił mniemaną Nową 
z gwiazdą, zakatalogowaną w Bonner Durch- 
musterung 4-37l',3876 (A R  -= 20n4m6,8s, 
D — + 3 7 °9 '4 7 ") i znalazł, że barwa jej jest 
„bardzo czerwona14. Dr. Parkhurst oznaczył 
wielkość tej zmiennej 5 października na 10,6.

(ang. Naturę). 1)1. li. li.

—  Zakłócenia magnetyczne. W  sobotę 30paź
dziernika silne zakłócenia magnetyczne dały się 
odczuć na kontynencie europejskim i amerykań
skim. Zakłócenia te ujawniły się między innemi 
w przerwaniu na pewien czas komunikacyi tele
graficznej. W e Prancyi telegraf przestał funk- 
cyonować około 9 rano; o g  4 m. 40 komunika- 
cya została przywrócona, ale urwała się ponownie

I o g. 5 m. 30. Podobnież i Anglia została po- 
| zbawiona telegrafu; zwłaszcza na południu oraz 

w Irlandyi wpływy zaburzeń były silne. W  mniej
szym lub większym stopniu dały się one odczuć 
i w  innych krajach zachodu Europy.

W  Nowym Yorku linie telegraficzne i telefo
niczne nie funkcyonowały przez całą sobotę. Te
lefon na wielkie odległości przestał działać, co 
wpłynęło zaburzająco na operacye giełdy naWall- 
street. O godz. 2 w nocy ukazała się piękna zo
rza północna i 100 000 osób wstało ze snu, by 
podziwiać to zjawisko. Wspaniała zorza północ
na zabłysła również w Szwecyi.

Pierwsze zaburzenia w telegrafie, wywołane 
przez zakłócenia w prądach elektrycznych, prze
biegających skorupę ziemską, zauważył fizyk wło
ski Mateucci w r. 1848. Obserwowano je na
stępnie we wrześniu r. 1859, w lutym 1872, 
w listopadzie 1882 i wreszcie w r. 1894.

Przyczyny dokładne tych osobliwych zjawisk 
nie są jeszcze zbadane w sposób pewny. Na 
podstawie długoletnich obserwacyj stwierdzono, 
że trzy grupy zjawisk: magnetyzm i prądy elek
tryczne ziemskie, zorze biegunowe, oraz plamy
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i pocliodnie słońca wykazują, zgodność w peryo- 
dach zmian stałych i w zakłóceniach. Ale na
tury możliwego związku przyczynowego między 
temi grupami zjawisk jeszcze ostatecznie nie wy
świetlono. W  jednym z następnych numerów 
Wszechświata przedstawimy w oddzielnym arty
kule obecny stan tej kwestyi.

Właściwe maximum plam słonecznych nastąpi 
dopiero w r. 1904 i wówczas winniśmy oczeki
wać nowych zakłóceń telegraficznych.

m. h. Ii.

—  Kanały na M arsie Na ostatniem posie
dzeniu londyńskiej Royal astronomical Society 
zapuszczono się w ciekawą dyskusyę nad słynną 
a sporną kwestyą kanałów marsowych. Idzie
0 to, czy kanały te istnieją rzeczywiście na Mar- 
śie i posiadają postać, przypisywaną im przez 
niektórych, nielicznych niestety, obserwatorów, 
czy też są one tylko zjawiskami subjektywnemi, 
wrażeniami, wynikającemi z niedoskonałości na
szej siatkówki.

Waisszdał sprawę z szeregu dokonanych przez 
siebie doświadczeń. Wziął on dwudziestu mło
dych chłopców o normalnym wzroku; następnie 
umieścił na odległości, wahającej się między 5 
a 15 ni rysunek Marsa, przedstawiajęcy główne 
plamy tej planety, ale bez kanałów, i kazał im 
odrysować, co widzą. Otóż po wielkiej ilości 
tych eksperymentów, dokonanych w różnych wa
runkach, stwierdzono, rzecz ciekawa, że na od
ległości 5 m na rysunku, wyobrażającym Marsa, 
widziano średnio dwa kanały, zaś na odległości 
8 m  pięć kanałów; na większych odległościach 
widziano ich coraz mniej, a z odległości 12 m nie 
dostrzegano ich już wcale. Eksperymenty te zda
ją się dowodzić, że objektywna rzeczywistość 
kanałów takich, jakie nakreślił Schiaparelli, bar
dzo jest wątpliwa; stanowią one nowy argument 
na poparcie zapropowanego przez Maundera wy
tłumaczenia kanałów Marsa, że mianowicie wra
żenie ich oglądania polega na integracyi na siat
kówce szczegółów powierzchni Marsa zbyt sła
bych, by je  można było postrzegać oddzielnie,
1 dających na siatkówce ogólne wrażenie szeregu 
linij prostych.

W  każdym razie w  sprawie rzeczywistego ist
nienia kanałów na Marsie pożądana jest jaknaj- 
większa ostrożność; dobrze jest przypomnieć so
bie, że Percival Lowell odkrył był na Wenus sze
reg kanałów, których niezmienne położenie na 
tarczy planety naprowadziło na przypuszczenie, 
że obrót Wenus naokoło jej osi trwa tyleż czasu, 
co jej obieg naokoło słońca (podobnie jak obrót 
i obieg księżyca naokoło ziemi). Otóż rychło po
tem opatrzył się sam Lowell, że się omylił, i że 
linie, które, jak mu się zdawało, obserwował na 
Wenus, były wynikiem ustroju jego własnej 
siatkówki.

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

—  Ciśnienie Ś viatła. W  M  51 Wszech
świata z roku zeszłego streściliśmy badania fizy
ka rossyjskiego P. Lebedewa nad zastosowaniem 
stwierdzonego przezeń doświadczalnie i zmierzo
nego ciśnienia światła do kwestyi kształtu war
koczy komet. Równolegle i niezależnie od nie
go amerykanie Nichols i W . Hull pracowali nad 
tym samym przedmiotem i wyniki swych badań 
zakomunikowali świeżo Amerykańskiemu towa- 
rzj^stwu fizycznemu. W  trakcie swych studyów 
udoskonalali oni stopniowo swe narzędzia do
świadczalne i zapewnili sobie w ten sposób coraz 
większą dokładność rezultatów. Ciśnienie, obli
czone na podstawie zaobserwowanej uprzednio 
siły promieniowania zgadza się z obserwowanem 
ciśnieniem do 1 na 100, przyczem największe od
chylenie wynosi 1,1  na 100, zwykłe zaś około 
0,6 na 100. W pływ  długości fali na ciśnienie 
badano zapomocą filtrowania światła czy to po
przez wodę, czy poprzez szkło czerwone. Za 
każdym razem stwierdzono, że ciśnienie zależy 
jedynie od siły, że niepodobna zauważyć jakiego
kolwiek wpływu długości fali. Zgadza się to 
z teoryą.

Autorowie opisują również eksperyment, który 
pozwolił im odtworzyć w pewnych warunkach, 
zbliżonych do warunków przyrodzonych, zjawi
sko bardzo podobne do warkocza komety. Pro
szek, będący mieszaniną szmerglu i pyłku kwia
tów, umieszczono w próżnej rurce o kształcie 
mniej więcej zegara piaskowego. Postarano się 
o możliwie ścisłe zrobienie próżni i o pozbycie 
się pary rtęci. Podczas przelewania proszku 
z jednej części rurki do drugiej o jednakowem 
ześrodkowaniu na nim promieni łuku, najlżejsze 
części proszku zachowywały się tak, jak gdyby 
je wydmuchiwano przez ciśnienie światła, i wy
gląd ich zupełnie przypominał warkocz komety. 
Wynik odpowiadał wartościom, otrzymanym 
uprzednio przez autorów dla małych ciśnień. 
Uważają oni wszakże za możliwe, że zjawiska 
posiadają poczęści i inne przyczyny; ale nawet 
w takiem przypuszczeniu ekspe^ment odtwarza 
z wielkę dokładnością wygląd warkocza kome- 
tarnego.

(Cosmos). m. h. h.

—  0 syntezie b ia łka w organizmie zw ie
rzęcym . Rok przeszło temu p. Loewi ogłosił 
wyniki swoich badań nad karmieniem zwierząt 
produktami trawienia trzustkowego doprowadzo
nego aż do zaniku reakcyi biuretowej. Doświad
czenie tamto zdawało się zupełnie udanem, ale 
ponieważ przy niem były prawie codzienne wy
mioty i nie zawsze udawało się zebrać mocz bez 
strat, przeto autor powtórzył te badania. Do
piero z trzecim psem (13,25 kg wagi) doświad
czenie mogło być przeprowadzone bez wszelkich 
przeszkód. Po dwudniowym głodzie zwierzę 
otrzymywało codziennie 300 cniJ produktów tra
wienia trzustkowego zawierających 5,8 g  azotu, 
obok tego 100 g  tłuszczu i 50 g mączki. Prze-
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cięciowo przez 11  dni takiego karmienia zwierzę 
wydzielało dziennie 4,84 g  azotu przez mocz, 
0,35 przez kał, razem 5,19, tak że 0,89 g  azotu 
pozostawało dziennie w organizmie. W  każdym 
jednak razie azot w  tych dalekich produktach 
rozpadu białka nie okazał się tej wartości co 
azot białka rodzimego i mięsa, albowiem ostatnie
go trzeba było daleko mniej dla otrzymania rów
nowagi azotowej, a inaczej do zatrzymania azo
tu w organizmie; przytem w  doświadczeniach 
tych można było stale zauważyć znaczne podraż
nienie przewodu pokarmowego. Autor tłumaczy 
swoje obserwacye w ten sposób, że prawdopo
dobnie większa część białka z pokarmu przed 
wchłonięciem już w jelitach ulega bardzo daleko 
idącym przemianom i produkty tego rozpadu nie 
odtwarzają już białka w ścianie jelit, tylko łączą 
się we krwi z jakiemiś związkami i stąd dopiero 
w miarę potrzeby bywają oddane organom.

J. K . 8.

—  P raca  rozw ojow a w  ja jku  ptasiem .
(T . Tangl: Przyczynki do energetyki ontogenii. 
Doniesienie pierwsze). Podczas gdy rozwój orga
nizmu zwierzęcego podlega prawie nieustannym 
badaniom z punktu widzenia morfologicznego, to 
odbywające się przytem zjawiska fizyczne i che
miczne mało zwracały dotąd na siebie uwagi. 
Autor powyżej wymienionej pracy przedstawił 
kwestyę w sposób następujący: obfite wydziela
nie 0 0 2 i wchłanianie tlenu przez rozwijający się 
zarodek dowodzi przemiany energii chemicz
nej w ciepło. Wskutek jednak braku odpowied
niego kalorymetru nie można zmierzyć tego zja
wiska bezpośrednio. Ale, o ile podczas rozwoju 
nie było dopływu energii z zewnątrz, można obli
czyć wytworzone podczas rozwoju ciepło, gdyż 
będzie ono równem różnicy ilości energii che
micznej w jajku przed i po rozwoju, a to ostatnie 
można zmierzyć, jak to czynił i p. Tangl, spalając 
jajko w bombie Berthelota.

W  pierwszym szeregu doświadczeń wzięto 
80 jajek wróblich. W  pewnej ich części autor 
odrazu oznaczał ilość substancyi suchej, wagę ich 
ogólną i zawartość energii chemicznej; reszta jaj 
poddana była wysiadywaniu sztucznemu. Prze
ciętnie jajko wróbla wagi około 3 g  zawiera 
0.6 do 0,65 g  suchej substancyi i zapas energii 
2800 do 3300 małych kaloryj. Podczas rozwo
ju traci ono przeciętnie 0,098 g  (15,7^) suchej 
substancyi i 755 kal. (24,6$) energii chemicznej.

W  czterech dalszych szeregach doświadczeń 
autor używał jaj kurzych z jednej i tej samej ra
sy. Metoda badania była takaż sama jak i po
przednio stosowana do jaj Wróblich; tylko w ja j
kach nasiadywanych zarodek był starannie od
dzielony od błon i niezużytego żółtka i wszyst
kie te części badano oddzielnie. W aga nienasia- 
dywanych jaj przedstawia dość znaczne różnice, 
jednakże zawartość wody, suchej substancyi 
i energii proporcyonalna jest do wagi jaja, także

energia właściwa (jednego grama suchej substan
cyi) waha się tylko od 6906 do 7078 kaloryj. 
Jajko ważące 40 g  podczas wylęgania traci prze
ciętnie 9,87 g, z tego 15$ przypada na suchą 
substancyę, 85$ na wodę. Dojrzały zarodek 
waży przeciętnie 27,9 g, niezużyte żółtko 10,5 g. 
„Praca rozwojowa1', t. j. strata energii podczas 
rozwoju 16 dużych kaloryj =  66,9 X 1 0 10 ergów 
=  6830 mkg.

Dla rozwoju jednego grama zarodka potrzeba 
3426 małych kaloryj. W  początkowych stu- 
dyach rozwoju ilość przetwarzanej energii więk
sza jest niż w następnych, a porównanie wymia
ny energii rozwijającego się jajka głodzonej do
rosłej kury wykazuje, że dla rozwoju organizmu 
potrzeba znaczniejszej wymiany energii niż dla 
podtrzymania życia osobnika dorosłego.

Obliczenie specyficznej energii substancyj zu
żywanych podczas rozwoju wykazuje, że jest ona 
zawsze wyższa od 9000 małych kaloryj, co odpo
wiada zawartości energii w tłuszczach.

J. K. S.

—  W pływ  braku tlenu na rośliny. W  ostat
nich czasach przedsiębrano wiele badań dla roz
strzygnięcia pytania jak zachowuje się roślina 
gdy ją pozbawi się tlenu; i jakkolwiek cały sze
reg badaczów— Godlewski, Chudjakow, Nabokich. 
pracował w tym kierunku i zdobył pewne cieka
we dane, pytanie to pozostaje wciąż jeszcze 
ostatecznie nierozstrzygniętem.

Trzeba jednak przyznać, że nie odstręcza to 
pracowników i wciąż przybywają nowe, a coraz 
dokładniejsze spostrzeżenia i fakty.

Obecnie p. Max Dude (Flora t. 92 str. 205 
do 252) ogłosił wyniki doświadczeń swoich do
konanych nad pleśniakami (sporami i grzybnią) 
z jednej strony, z drugiej zaś nad napęczniałemi, 
jeszcze niewykiełkowanemi nasionami, a także 
nad wykiełkowanemi i nad dalej rozwijającemi 
się roślinami.

Badaczowi chodziło tu o wyjaśnienie, jak dłu
go wyżej wymienione ustroje muszą przebywać 
w atmosferze pozbawionej tlenu, aby po przenie
sieniu do zwykłej atmosfery nie były w stanie 
dalej żyć lub rozwijać się normalnie.

Otóż spory Aspergillus niger jeszcze po 9-dnio- 
wem przebywaniu w środowisku pożywnem lecz 
bez tlenu, kiełkują znakomicie, gdy je  przeniesie
my do atmosfery zawierającej tlen, chociaż cokol
wiek później; konidye tworzą się w znacznie 
mniejszej ilości; grzybnia wszakże tego pleśniaka 
zginęła już po godzinach; co do tego trzeba 
jednak liczyć się z tem, że badacz użył przy tem 
temperatury 26°, t. j. mogącej w pewnym stopniu 
współdziałać ujemnie razem z brakiem tlenu.

Pomiędzy jawnokwiatowemi, najwytrzymalsze- 
mi okazały się ziarna żyta; mianowicie przetrwa
ły one w atmosferze bez tlenu w ciągu 50 dni 
w temp. 15° C, bez żadnej dla siebie szkody; inne 
nasiona zawierające mączkę i tłuszcz zachowywa
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ły  się bez mała tak samo, jedna gorczyca tylko 
straciła zupełnie zdolność do kiełkowania już po 
15 dniach pobytu w środowisku pozbawionem 
tlenu.

Rozwinięte wykiełkowane roślinki zostały znacz
nie uszkodzone już po 1— 2 dniach, przyczem czę
sto następowała nawet śmierć. To ostatnie mia
ło zawsze miejsce po 5 dniach.

Wygłoszone tedy ongi przez Brefelda twier
dzenie, jakoby kiełki mogły żyć anaerobijnie 
w ciągu tygodni, a nawet miesięcy, upada zupeł
nie, a wynik taki jego doświadczeń przypisać 
trz&ba niedokładności metod, użytych przez nie
go. Biorąc jeszcze w rachubę zdobyty przez 
Kuhnego fakt, że Characeae łatwo przystosowywu- 
ją się do atmosfery wolnej od tlenu, musimy 
przyjąć, że jawnokwiatowe, w przeciwstawieniu 
do skrytokwiatowych (niższych), są nadzwyczaj 
wrażliwe na brak tlenu, jakkolwiek według Go
dlewskiego wobec pewnych danych jeszcze długo 
może trwać oddychanie międzycząsteczkowe, 
a według Nabokicha w  ciągu pierwszych 
(1 — 3) dni daje się zauważyć jeszcze wzrastanie.

Co do metody, Dude postarał się uniknąć pew
nych błędów, spowodowywanych zwykle przez 
niedostateczne zgęszczenie pary wodnej w próżni, 
a także zwrócił uwagę na jałowość hodowli.

A  w starszych pracach właśnie nie przyjmowa
no pod uwagę tego, że obecność anaerobnych 
bakteryi może wpływać na ostateczne wyniki 
doświadczeń. Ad. Cz.

—  Szczególne pasorzyty roślinne. Istnie
je  liczny zastęp roślin pasorzytnych, które wysy
sają soki innych roślin i w niemiłosierny sposób 
wyzyskują swego gospodarza. Pomijając po
wszechnie znane grzyby-pasorzyty, p. Henryk 
Coupin w jednym z artykułów, zamieszczonych 
w „La Nature“ , opisuje pasorzytne rośliny kwia
towe.

Obok jemioły, pasorzytującej na drzewach, 
istnieje jeszcze wiele innych roślin, które z wy
glądu prawie zupełnie nie różnią się od roślin zie
lonych, żyjących samodzielnie; do takich należą: 
pszeniec (Melampyrum), świetlik (Euphrasia), ży
jące pasorzytnie na korzeniach traw. Na pier
wszy rzut oka wydają się one roślinami zwykłe- 
mi, nie mającemi nic wspólnego z pasorzytni- 
ctwem. Jeżeli jednak starannie oczyścimy z gru
dek ziemi korzenie wspomniannych roślin i ich 
sąsiadów traw, to zobaczymy wówczas, że korze
nie pszeńca lub świetlika pod postacią ssawek 
o kształcie okrągłych brodawek są wrośnięte 
w korzenie rośliny, która je karmi.

Rośliny pasorzytne pozbawione ciałek zieleni 
wyróżniają się swoim szczególnym wyglądem: 
kolor ich brunatny, liście zredukowane do cien
kich bezbarwnych łusek. Do tej kategoryi nale
żą przedewszystkiem zarazy, których każdy ga
tunek żyje na korzeniach pewnej rośliny: Oro- 
banche epithymum na korzeniach macierzanki, 
Orobanche hederae— bluszczu, i t. d.

Po zarazach wypada wymienić pewien gatunek 
łuskiewnika Lathrea clandestina, który poniekąd 
jest rośliną podziemną o liściaeh soczystych bia
ławych, nie spotykaną u nas. W  okresie kwit
nięcia z pod ziemi wychodzi kłos uginający się 
pod ciężarem kwiatów o kosmatym kielichu i ko
ronie białawej z lekkim purpurowym odcieniem. 
Zapomocą małych ssawek wyciąga on soki z ko
rzeni drzew, rosnących na brzegu strumyków.

Często spotykana w naszych lasach korzeniów- 
ka (Menotropa hypopitis) przj^pomina nieco łus- 
kiewnik; liście jej jednak śą cienkie, a osadka 
kwiatostanu zgięta w kształcie pastorału. Ka- 
nianka swemi cienkiemi łodygami oplata lucernę, 
len, koniczynę.

W  krajach podzwrotnikowych spotykamy typy 
roślin pasorzytnych jeszcze dziwniejsze. Bru
natne, żółte lub czerwone soczyste rośliny z ro
dziny Balanophoreae żyją na korzeniach innych 
roślin prawie zawsze pod ziemią pod postacią 
małych błyszczących brodawek, wychodząc na 
światło dzienne tylko w okresie kwitnięcia. Do 
tych fantastycznych roślin należy rosnąca w Ame
ryce środkowej Langsdorffia hypogea, podobna 
do karczocha; Balanophora Hildebrandti z wysp 
Komorskich o szerokich liściach i grubej osadce 
kwiatostanu; Scybalium fungiforme w Brazylii, 
podobny do grzyba; Rhopolocnemis spotykany na 
Jawie, pozbawiony prawie liści, o małych kwiat
kach, ułożonych jedne obok drugich; Helosis 
Guyanensis, żyjąca w Meksyku i Gujanie, podob
na jeszcze bardziej, niż poprzednie do grzyba; Sar- 
cophyta sanguinea z przylądka Dobrej Nadziei, 
wydająca cuchnący zapach, o barwie krwawo- 
czerwonej, która czyni ją podobną do gałązki ko
rali.

Na szczególniejszą uwagę zasługuje Cynomo- 
rium coccineum, rosnący w krajach nadśródziem- 
nomorskich i oddawna znany pod nazwą „grzyba 
maltańskiego14. Rozgłos swój zawdzięcza on 
własności tamowania krwi. Już w roku 1694 
botanik Boccone opisuje go jako „raritate et usu 
nulli secundus". Osadka kwiatostanu Cynomo- 
rium w kształcie maczugi okryta licznemi bal- 
daszkami; młody kwiatostan zwykle ukryty jest 
pod szerokiemi łuskami ułożonemi dachówkowato.

Rodzina Cytinaceae zawiera, rośliny pasorzyt
ne niemniej ciekawe. Cytinus hypocistis o łody
dze z licznemi łuskami, które układają się da
chówkowato, rośnie w tych samych okolicach, co 
i Oynomorium; Apodanthes Flacourtiana żyje na 
drzewach w  Azyi, a obecność tego pasorzyta 
zdradzają tylko kwiaty, które, okrywają zewnątrz 
gałęzie swego gospodarza.

Z  rodziny Cytinaceae najgłośniejszą jest Raf- 
flesia Arnoldi, znaleziona w 1819 r. na Sumatrze 
przez Arnolda, żyjąca pasorzytnie na korzeniach 
rodz. Cissus. Kwiat Rafflesii bezwątpienia jest 
największym z dotychczas znanych. Średnica 
jego wynosi 23/4 stopy, obwód —  8— 9 stóp, 
a waga niemniej niż 15 funtów. Pączek kwiato
wy przed rozwinięciem się przypomina olbrzy



7 2 0 W S Z E C H Ś W I A T JMs 46

mią głowę kapusty. Na Jawie oprócz wymienio
nego gatunku spotykają się jeszcze iune, lecz
0 kwiatach znacznie mniejszych; Rafflesia Padma 
np. ma kwiaty o średnicy wynoszącej 0,5 m. 
Środkowa część kwiatu posiada barwę krwawą, 
różowawe płatki z koloru podobne są do skóry 
ludzkiei.

Cz. Sf.

— C hlorella  pyrenoitlosa. P-na Harriette 
Chick zauważyła znaczną ilość pewnego jedno
komórkowego wodorostu w wodach ścieków
1 stwierdziła zarazem jego obecność w rozcieńczo
nych roztworach amoniaku. Te spostrzeżenia 
skłoniły ją do studyów nad fizyologią wspomnia
nej rośliny, która otrzymała nazwę Chlorella py- 
renoidosa. Jakościowe i ilościowe badania che
miczne, którym poddano wodorost, hodowany 
w rozmaitych cieczach pożywnych, wykazały, że 
pobiera on potrzebny dla siebie azot nie tak, jak 
większość roślin, z azotanów, lecz wyłącznie 
z amoniaku i związków amoniakalnych. Pośród 
tych ostatnich największe znaczenie przypada na 
mocznik i kwas moczowy. Amoniak po przyję
ciu przez komórkę zostaje przerobiony na „amo
niak białkowyl£, z którego niektóre związki azo
towe przez gotowanie z nadmanganianem potaso
wym oddają swój amoniak; wszystek prawie

przyswojony azot, jak się zdaje, pozostaje pod 
wspomnianą stosunkowo niezłożoną postacią.

W  pewnych warunkach związki azotowe mogą 
znikać zupełnie z komórki.

Obecność w cieczy pożywnej glukozy uwalnia 
wodorost od konieczności samodzielnego wytwa
rzania węglowodanów. Okoliczność ta sprzyja 
organizmowi do szybszego rozmnażania się i zwię
kszenia zdolności przyswajania azotu. W pływ  
glukozy nie jest jakimś pojedyńczym faktem, 
gdyż inni badacze również zauważyli podobne 
działanie nietylko ze strony glukozy, lecz i innych 
węglowodanów. Co dotyczę przyswajania azo
tu z amoniaku i organicznych związków azoto
wych, to zostało ono dowiedzione dla całego sze
regu wodorostów. W e wspomnianym przypad
ku, odnoszącym się do Chlorella pyrenoidosa, 
p. Chick widzi przystosowanie się tego wodoro
stu do warunków środowiska, w  którem żyje, 
mianowicie wody zanieczyszczonej, zawierającej 
zwykle znaczną ilość amoniaku.

(Naturw. Rund.). Cz. St.

s p r o s t o w a n ie .

W- J\|o 44 z r. b. Wszechświata na str. 684, 
łam 2, wiersz 5 od góry, zamiast „ku końcowi 
zwężają się“ , czytaj: ku końcowi rozszerzają się.

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. 4 do d. 10 listopada 1903 r.

(Ze spostrzeżeń na stacyi meteorologicznej przy Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie).
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U W A & I

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

4 ś. 58,0 57,1 56.0 5,0 6,8 6,4 7,4 3,4 90 s 'se3s w 3 0,3 =  wieczorem; •  w nocy
5 c. 56,6 56,4 66,3 5,0 8,4 6,6 8,5 5,0 86 w'2w 5vv3 —

6 p . 57,7 56,8 54,1 4,4 6,6 6,4 6,8 4,0 85 W 5W5W5 4,1 •  od 6 h. p. i w nocy
7 s. 55,2 56,7 59,1 6,8 8,8 5,8 9,0 5,8 88 w3w'w3 0,0 •  dr. w nocy
8 N. 59,2 58,3 58,0 5,0 6,0 5,2 6,9 3,1 92 w 5w 5w’! 0,1 0 dr. koło południa
9 p. 57,9 57.1 54,5 4,2 4,4 4,2 5,7 4,0 77 w'sw:,sw3

10 w. 51.3 49,3 47,4 3,8 7,4 5,2 7,6 3,8 84 s w 3s w 3e w 5 0,3 •  330 p. -6  p. i w nocy dr.

Średnie 55,8 5,9 86 4,8

TREŚĆ. Nowe poglądy na rad i jego własności, przez w. w. —  Jaszczury latające (Pterosauria), 
przez B. Dyakowskiego, — O jonizacyi powietrza pod wpływem ostrza naelektryzowanego; streszczone 
przez D. T. ■—• Sok trzustkowy, przez W . Szumowskiego. —  Kronika naukowa. —  Buletyn meteo

rologiczny.

Wydawca W . W R Ó B LE W S K I. Redaktor BR, ZN A TO W IC Z .

J o3b o j0ho  Hen3ypoio. BaprnaBa 30 Okthóph 1903 r. Druk Rubieszewskiego i Wrotnowskiego, Nowy Świat 34.




